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9.5.1.5. Příslušenství čelního skla a poloha, ve které jsou montována, spolu se stručným 

popisem jakýchkoli souvisejících elektrických nebo elektronických součástí:.............

9.5.2. Ostatní okna

9.5.2.1. Užité materiály: ..........................................................................................................

9.5.2.2. Číslo (čísla) ES schválení typu: ..................................................................................

9.5.2.3. Stručný popis elektrických nebo elektronických dílů mechanismu spouštění oken 

(jsou-li užity):.............................................................................................................

9.5.3. Posuvné střešní okno

9.5.3.1. Užité materiály: ..........................................................................................................

9.5.3.2. Číslo (čísla) ES schválení typu: ..................................................................................

9.5.4. Ostatní zasklené plochy

9.5.4.1. Užité materiály: ..........................................................................................................

9.5.4.2. Číslo (čísla) ES schválení typu: ..................................................................................

9.6. Stírač (stírače) čelního skla

9.6.1. Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): .......................................

9.7. Ostřikovač čelního skla

9.7.1. Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů) nebo číslo ES schválení 

typu, je-li ostřikovač schválen jako samostatný technický celek: ................................
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9.8. Odmrazování a odmlžování

9.8.1. Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): .......................................

9.8.2. Maximální elektrická spotřeba: ...... kW

9.9. Zařízení pro nepřímý výhled

9.9.1. Zrcátka (uveďte pro každé zrcátko):

9.9.1.1. Značka: ………………………………………………………………………..

9.9.1.2. Značka ES schválení typu:

9.9.1.3. Varianta:

9.9.1.4. Výkres (výkresy) pro identifikaci zrcátka ukazující umístění zrcátka na vozidle:

9.9.1.5. Podrobnosti o způsobu připevnění včetně konstrukční části vozidla, ke které je 

připevněno:

9.9.1.6. Nepovinná zařízení, která mohou ovlivnit pole výhledu směrem dozadu:

9.9.1.7. Stručný popis elektronických dílů seřizovacího mechanismu (jsou-li užity):

9.9.2. Zařízení pro nepřímý výhled jiná než zrcátka:

9.9.2.1. Typ a vlastnosti (např. úplný popis zařízení):

9.9.2.1.1. V případě zařízení kamera-monitor: detekční vzdálenost (mm), kontrast, rozsah jasu, 

potlačení odlesku, zobrazení (černobílé/barevné), obnovovací frekvence obrazu, 

dosah jasu monitoru:….…………………………………………….…….
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9.9.2.1.2. Dostatečně podrobné výkresy pro identifikaci úplného zařízení včetně návodů 

k montáži; na výkrese musí být vyznačeno umístění značky ES schválení typu:

9.10. Vnitřní výbava

9.10.1. Ochrana cestujících před stykem s vnitřními částmi vozidla (směrnice Rady 

74/60/EHS)

9.10.1.1. Dispoziční výkres nebo fotografie s vyznačením polohy připojených řezů nebo 

pohledů: .....................................................................................................................

9.10.1.2. Fotografie nebo výkres zobrazující vztažnou čáru včetně vyjmutých oblastí (bod 

2.3.1 přílohy I směrnice 74/60/EHS): .........................................................................

9.10.1.3. Fotografie, výkresy nebo rozvinutý pohled vnitřní výbavy zobrazující části prostoru 

pro cestující a užité materiály (kromě vnitřních zpětných zrcátek), uspořádání 

ovládačů, střechy a posuvné střechy, opěradel, sedáků a zadní části sedadel (bod 3.2 

přílohy I směrnice 74/60/EHS): .................................................................................

9.10.2. Uspořádání a identifikace ovladačů, sdělovačů a ukazatelů

9.10.2.1. Fotografie nebo výkresy uspořádání značek a ovladačů, sdělovačů a ukazatelů: .........

9.10.2.2. Fotografie nebo výkresy identifikace odpovídajících ovladačů, sdělovačů a ukazatelů 

a částí vozidel uvedených ve směrnici Rady 78/316/EHS, kde to přichází v úvahu: ....

9.10.2.3. Souhrnná tabulka........................................................................................................

Vozidlo je vybaveno následujícími ovladači, ukazateli a sdělovači podle příloh II 

a III směrnice 78/316/EHS
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Ovladače, sdělovače a indikátory, které musí být v případě namontování identifikovatelné, 

a značky, které musí být pro tento účel použity

Značka 
č. Zařízení Ovladač/ukazatel(1) Označen 

značkou (1) Kde (2) Sdělovač Označen 
značkou (1) Kde (2)

1 Hlavní spínač světel OK (10)

2 Potkávací 
světlomety

3 Dálkové světlomety

4 Obrysové svítilny

5 Přední mlhové 
světlomety

6 Zadní mlhové 
svítilny

7 Korektor sklonu 
světlometů

8 Parkovací svítilny

9 Směrové svítilny

10 Varovná světla

11 Stírač čelního skla

12 Ostřikovače čelního 
skla

13 Stírač a ostřikovač 
čelního skla

14 Zařízení pro čištění 
světlometů
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Značka 
č. Zařízení Ovladač/ukazatel(1) Označen 

značkou (1) Kde (2) Sdělovač Označen 
značkou (1) Kde (2)

15 Odmlžování a 
odmrazování čelního 
skla

16 Odmlžování a 
odmrazování 
zadního skla

17 Ventilátor větrání

18 Předehřívání 
vznětového motoru

19 Sytič

20 Porucha brzd

21 Hladina paliva

22 Stav nabíjení baterie

23 Teplota chladicího 
média motoru

(1) x = ano
- = ne nebo nikoliv samostatně
o = nepovinný

(2) d = přímo na ovládači, ukazateli nebo sdělovači
c = v těsné blízkosti



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 46
PŘÍLOHA I DG C I CS

Ovladače, sdělovače a indikátory, které jsou v případě namontování identifikovatelné nepovinně, a 

značky, které musí být užity, pokud mají být identifikovány

Značka 
č. Zařízení Ovladač/ukazatel (1) Označen 

značkou (1) Kde (2) Sdělovač Označen 
značkou (1) Kde (2)

1 Parkovací brzda

2 Stírač zadního okna

3 Ostřikovač zadního 
okna

4 Stírač a ostřikovač 
zadního okna

5 Stírač čelního skla s 
cyklovačem

6 Zvukový výstražný 
signál (houkačka)

7 Přední kapota

8 Zadní kapota 
(zavazadlový 
prostor)

9 Bezpečnostní pás

10 Tlak oleje v motoru

11 Bezolovnatý benzin

...

...

...

(1) x = ano
- = ne nebo nikoliv samostatně
o = nepovinný

(2) d = přímo na ovládači, ukazateli nebo sdělovači
c = v těsné blízkosti
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9.10.3. Sedadla

9.10.3.1. Počet: .........................................................................................................................

9.10.3.2. Umístění a uspořádání: ...............................................................................................

9.10.3.2.1. Počet míst k sedění: ....................................................................................................

9.10.3.2.2. Místa k sedění určená k užití pouze při stojícím vozidle: ............................................

9.10.3.3. Hmotnost: ..................................................................................................................

9.10.3.4. Vlastnosti: u sedadel, která nemají ES schválení typu konstrukční části, popis 

a výkresy:

9.10.3.4.1. sedadel a jejich ukotvení:............................................................................................

9.10.3.4.2. systému seřizování: ....................................................................................................

9.10.3.4.3. systému posouvání a blokování: .................................................................................

9.10.3.4.4. kotevních úchytů bezpečnostních pásů, jsou-li součástí konstrukce sedadla: ...............

9.10.3.4.5. konstrukčních částí vozidla sloužících k ukotvení:......................................................

9.10.3.5. Souřadnice nebo výkres R-bodu (x)

9.10.3.5.1. sedadla řidiče: ............................................................................................................

9.10.3.5.2. ostatních míst k sedění: ..............................................................................................
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9.10.3.6. Konstrukční úhel opěradla

9.10.3.6.1. sedadla řidiče: ............................................................................................................

9.10.3.6.2. ostatních míst k sedění: ..............................................................................................

9.10.3.7. Rozsah seřízení

9.10.3.7.1. sedadla řidiče: ............................................................................................................

9.10.3.7.2. ostatních míst k sedění: ..............................................................................................

9.10.4. Opěrky hlavy

9.10.4.1. Druh opěrky (opěrek) hlavy: pevně vestavěná/oddělitelná/samostatná (1)

9.10.4.2. Číslo (čísla) schválení typu, pokud existuje (existují): ................................................

9.10.4.3. U opěrek hlavy dosud neschválených jako typ:

9.10.4.3.1. podrobný popis opěrky hlavy, zejména s uvedením vlastností užitého materiálu 

(užitých materiálů) čalounění a popřípadě umístění a vlastností podpěr a kotevních 

úchytů v typu sedadla, pro které je požadováno schválení typu:..................................

9.10.4.3.2. U „samostatných“ opěrek hlavy

9.10.4.3.2.1. podrobný popis konstrukční oblasti, k níž je opěrka hlavy určena k namontování: ......

9.10.4.3.2.2. rozměrové výkresy charakteristických částí konstrukce a opěrky hlavy: .....................
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9.10.5. Systémy vytápění prostoru pro cestující

9.10.5.1. Stručný popis typu vozidla z hlediska systému vytápění, pokud systém vytápění 

využívá teplo chladicího média motoru: .....................................................................

9.10.5.2. Podrobný popis typu vozidla z hlediska systému vytápění, je-li jako zdroj tepla 

využíván chladicí vzduch nebo výfukové plyny motoru, včetně

9.10.5.2.1. dispozičního výkresu systému vytápění udávajícího jeho umístění ve vozidle:............

9.10.5.2.2. dispozičního výkresu výměníku tepla u systémů vytápění, které využívají k vytápění 

výfukové plyny, nebo konstrukčních částí, kde dochází k výměně tepla (u systémů 

vytápění, které využívají k vytápění chladicí vzduch motoru):....................................

9.10.5.2.3. výkresu řezu výměníkem tepla nebo odpovídajících konstrukčních částí, kde dochází 

k výměně tepla, s udáním tloušťky stěny, užitých materiálů a vlastností povrchu........

9.10.5.2.4. U dalších důležitých dílů systému vytápění, jako je například ventilátor topení, musí 

být udány požadavky na konstrukci a technické údaje ................................................
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9.10.5.3. Stručný popis typu vozidla s ohledem na spalovací systém topení a automatické 

řízení:..........................................

9.10.5.3.1. Dispoziční výkres spalovacího topení, systému sání vzduchu, výfukového systému, 

palivové nádrže, systému dodávky paliva (včetně ventilů) a elektrického zapojení 

ukazujícího jejich umístění ve vozidle.

9.10.5.4. Maximální elektrický příkon: ...... kW

9.10.6. Konstrukční části ovlivňující chování mechanismu řízení při nárazu (směrnice Rady 

74/297/EHS) 

9.10.6.1. Podrobný popis včetně fotografií nebo výkresů typu vozidla z hlediska konstrukce, 

rozměrů, obrysů a materiálů části předku vozidla, která je před ovládacím prvkem 

řízení, včetně částí konstruovaných pro pohlcování energie v případě nárazu na 

ovládací prvek řízení: .................................................................................................

9.10.6.2. Fotografie nebo výkresy jiných částí vozidla, než jsou uvedeny v bodu 9.10.6.1, které 

výrobce se souhlasem technické zkušebny označí jako ovlivňující chování 

mechanismu řízení při nárazu .....................................................................................

9.10.7. Hořlavost materiálů užitých ve vnitřní výbavě některých kategorií motorových 

vozidel (směrnice Rady 95/28/EHS)

9.10.7.1. Materiál užitý (materiály užité) k obložení stropu
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9.10.7.1.1. Číslo (čísla) ES schválení typu konstrukční části, je-li (jsou-li) k dispozici: ................

9.10.7.1.2. U dosud neschválených materiálů

9.10.7.1.2.1. Základní materiál (materiály)/označení: ...... / ......

9.10.7.1.2.2. Složený/jednoduchý (1) materiál, počet vrstev (1): ......................................................

9.10.7.1.2.3. Druh krycí vrstvy (1): .................................................................................................

9.10.7.1.2.4. Maximální/minimální tloušťka: ...... / ...... mm

9.10.7.2. Materiál užitý (materiály užité) na zadní stěně a na bočních stěnách

9.10.7.2.1. Číslo (čísla) ES schválení typu konstrukční části, je-li (jsou-li) k dispozici: ................

9.10.7.2.2. U dosud neschválených materiálů

9.10.7.2.2.1. Základní materiál (materiály)/označení: ...... / ......

9.10.7.2.2.2. Složený/jednoduchý (1) materiál, počet vrstev (1): ......................................................

9.10.7.2.2.3. Druh krycí vrstvy (1): .................................................................................................

9.10.7.2.2.4. Maximální/minimální tloušťka: ...... / ...... mm

9.10.7.3. Materiál užitý (materiály užité) pro podlahu

9.10.7.3.1. Číslo (čísla) ES schválení typu konstrukční části, je-li (jsou-li) k dispozici: ................

9.10.7.3.2. U dosud neschválených materiálů

9.10.7.3.2.1. Základní materiál (materiály)/označení: ...... / ......

9.10.7.3.2.2. Složený/jednoduchý (1) materiál, počet vrstev (1): ......................................................

9.10.7.3.2.3. Druh krycí vrstvy (1): .................................................................................................
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9.10.7.3.2.4. Maximální/minimální tloušťka: ...... / ...... mm

9.10.7.4. Materiál (materiály) užitý k čalounění sedadel

9.10.7.4.1. Číslo (čísla) ES schválení typu konstrukční části, je-li (jsou-li) k dispozici: ................

9.10.7.4.2. U dosud neschválených materiálů

9.10.7.4.2.1. Základní materiál (materiály)/označení: ...... / ......

9.10.7.4.2.2. Složený/jednoduchý (1) materiál, počet vrstev (1): ......................................................

9.10.7.4.2.3. Druh krycí vrstvy (1): .................................................................................................

9.10.7.4.2.4. Maximální/minimální tloušťka: ...... / ...... mm

9.10.7.5. Materiál užitý (materiály užité) pro topné a ventilační potrubí

9.10.7.5.1. Číslo (čísla) ES schválení typu konstrukční části, je-li (jsou-li) k dispozici: ................

9.10.7.5.2. U dosud neschválených materiálů

9.10.7.5.2.1. Základní materiál (materiály)/označení: ....../......

9.10.7.5.2.2. Složený/jednoduchý (1) materiál, počet vrstev (1): ......................................................

9.10.7.5.2.3. Druh krycí vrstvy (1): .................................................................................................

9.10.7.5.2.4. Maximální/minimální tloušťka: ...... / .......mm

9.10.7.6. Materiál užitý (materiály užité) na zavazadlové poličky

9.10.7.6.1. Číslo (čísla) ES schválení typu konstrukční části, je-li k dispozici: .............................

9.10.7.6.2. U dosud neschválených materiálů

9.10.7.6.2.1. Základní materiál (materiály)/označení: ...... / ......
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9.10.7.6.2.2. Složený/jednoduchý (1) materiál, počet vrstev (1): ......................................................

9.10.7.6.2.3. Druh krycí vrstvy (1): .................................................................................................

9.10.7.6.2.4. Maximální/minimální tloušťka: ...... / ...... mm

9.10.7.7. Materiál užitý (materiály užité) k jiným účelům

9.10.7.7.1. Uvažované užití:.........................................................................................................

9.10.7.7.2. Číslo (čísla) ES schválení typu konstrukční části: .......................................................

9.10.7.7.3. U dosud neschválených materiálů

9.10.7.7.3.1. Základní materiál (materiály)/označení: ...... / ......

9.10.7.7.3.2. Složený/jednoduchý (1) materiál, počet vrstev (1): ......................................................

9.10.7.7.3.3. Druh krycí vrstvy (1): .................................................................................................

9.10.7.7.3.4. Maximální/minimální tloušťka:.... / .... mm

9.10.7.8. Konstrukční části schválené jako kompletní zařízení (sedadla, oddělovací stěny, 

zavazadlové poličky atd.)

9.10.7.8.1. Číslo (čísla) ES schválení typu konstrukční části: .......................................................

9.10.7.8.2. Pro kompletní zařízení: sedadla, oddělovací stěny, zavazadlové poličky atd. (1)

9.11. Vnější výčnělky (směrnice Rady 74/483/EHS a směrnice Rady 92/114/EHS)

9.11.1. Celkové uspořádání (výkres nebo fotografie) označující místa přiložených výkresů 

řezů a pohledů: ...........................................................................................................
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9.11.2. Výkresy nebo fotografie – popřípadě a jako příklad – dveřních a okenních sloupků, 

mříží pro vstup vzduchu, masky chladiče, stíračů čelního skla, dešťových okapů, 

držadel, vodítek, klapek, závěsů a zámků dveří, háků, ok, ozdob, znaků, emblémů 

a prolisů a jakýchkoli jiných vnějších výstupků a částí vnějšího povrchu, které 

mohou být považovány za kritické (např. zařízení pro osvětlení). Pokud nejsou části 

vyjmenované v předchozí větě kritické, může být jejich výkres pro dokumentaci 

nahrazen fotografiemi, které jsou v případě potřeby doplněny rozměrovými údaji 

nebo popisem: ............................................................................................................

9.11.3. Výkresy částí vnějšího povrchu podle bodu 6.9.1 přílohy I směrnice 74/483/EHS: .....

9.11.4. Výkres nárazníků: ......................................................................................................

9.11.5. Výkres podlahové čáry: ..............................................................................................

9.12. Bezpečnostní pásy nebo jiné zádržné systémy
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9.12.1. Počet a umístění bezpečnostních pásů a zádržných systémů a sedadel, na nichž 

mohou být užity:

(L = levá strana, P = pravá strana, S = střed)

Úplná značka 
ES schválení 

typu

Případná 
varianta

Zařízení pro výškové 
seřízení pásu (uveďte 

ano/ne/volitelné)

L

SPrvní řada 
sedadel

P

L

SDruhá řada 
sedadel (1)

P

(1) Tabulku je podle potřeby možno rozšířit u vozidel s více než dvěma řadami sedadel, nebo 
pokud jsou napříč šířky vozidla více než tři sedadla.
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9.12.2. Druh a umístění doplňujících zádržných systémů (uveďte ano/ne/volitelné):

(L = levá strana, P = pravá strana, S = střed)

Přední 
vzduchový vak 

(airbag)

Boční 
vzduchový vak 

(airbag)

Předepínací zařízení 
bezpečnostních pásů

L

SPrvní řada 
sedadel

P

L

SDruhá řada 
sedadel (1)

P

(1) Tabulku je podle potřeby možno rozšířit u vozidel s více než dvěma řadami sedadel, nebo 
pokud jsou napříč šířky vozidla více než tři sedadla.

9.12.3. Počet a umístění kotevních úchytů bezpečnostních pásů a ověření shody se směrnicí 

Rady 76/115/EHS (tj. číslo ES schválení typu nebo zkušební protokol): .....................

9.12.4. Stručný popis elektrických nebo elektronických dílů (jsou-li užity): ...........................

9.13. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

9.13.1. Fotografie nebo výkresy karoserie s údaji o poloze a rozměrech skutečných a 

efektivních kotevních úchytů, včetně R-bodů: ............................................................

9.13.2. Výkresy kotevních úchytů pásů a částí konstrukce vozidla, k nimž jsou kotevní 

úchyty připojeny (s údajem o použitém materiálu):.....................................................
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9.13.3. Označení typů (**) bezpečnostních pásů schválených pro montáž na kotevní úchyty, 

kterými je vozidlo vybaveno:

Místo kotevního úchytu

Konstrukce 
vozidla 

Konstrukce 
sedadla

První řada sedadel

Pravé sedadlo
dolní úchyty

horní úchyty

vnější 
vnitřní

Střední sedadlo
dolní úchyty

horní úchyty

pravý 
levý

Levé sedadlo
dolní úchyty
horní úchyty

vnější 
vnitřní

Druhá řada sedadel (1)

Pravé sedadlo
dolní úchyty

horní úchyty-{}-

vnější 
vnitřní

Střední sedadlo
dolní úchyty
horní úchyty

pravý 
levý

Levé sedadlo
dolní úchyty

horní úchyty

vnější 
vnitřní

(1) Tabulku je podle potřeby možno rozšířit u vozidel s více než dvěma řadami sedadel, nebo pokud 
jsou napříč šířky vozidla více než tři sedadla.
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9.13.4. Popis zvláštního typu bezpečnostního pásu, je-li kotevní úchyt umístěn na zádové 

opěře sedadla nebo má-li zařízení pro pohlcování energie:..........................................

9.14. Místo pro upevnění zadní registrační tabulky (je-li to účelné, uveďte rozsah a 

popřípadě přiložte výkres)

9.14.1. Výška nad vozovkou, horní okraj: ..............................................................................

9.14.2. Výška nad vozovkou, dolní okraj: ..............................................................................

9.14.3. Vzdálenost střednice od podélné střední roviny vozidla: .............................................

9.14.4. Vzdálenost od levého obrysu vozidla:.........................................................................

9.14.5. Rozměry (délka × šířka): ............................................................................................

9.14.6. Sklon roviny ke svislici: .............................................................................................

9.14.7. Úhel viditelnosti ve vodorovné rovině: .......................................................................

9.15. Ochrana proti podjetí zezadu (směrnice 70/221/EHS)

9.15.0. je namontována: ano/ne/neúplná (1)

9.15.1. Výkresy částí vozidla ovlivňujících ochranu proti podjetí zezadu, tj. výkres vozidla 

nebo podvozku s umístěním a montáží nejzadnější nápravy, výkres montáže nebo 

úchytů zadní ochrany proti podjetí. Není-li ochrana proti podjetí zvláštním 

zařízením, musí výkres zřetelně doložit, že jsou dodrženy požadované rozměry: ........
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9.15.2. V případě zvláštního zařízení na ochranu proti podjetí zezadu úplný popis nebo 

výkres zařízení (včetně montážních a upevňovacích dílů) nebo číslo ES schválení 

typu v případě jeho schválení jako typ samostatného technického celku: ....................

9.16. Kryty kol (směrnice Rady 78/549/EHS)

9.16.1. Stručný popis vozidla z hlediska krytů jeho kol: .........................................................

9.16.2. Podrobné výkresy krytů kol a jejich umístění na vozidle s udáním rozměrů podle 

obrázku 1 přílohy I směrnice 78/549/EHS při uvážení krajních kombinací 

pneumatika/kolo:........................................................................................................

9.17. Povinné štítky (směrnice Rady 76/114/EHS)

9.17.1. Fotografie nebo výkresy umístění povinných štítků, nápisů a identifikačního čísla 

vozidla: ......................................................................................................................

9.17.2. Fotografie nebo výkresy úředních částí štítků a nápisů (vyplněný příklad s rozměry):.

9.17.3. Fotografie nebo výkresy identifikačního čísla vozidla (vyplněný příklad s rozměry):..

9.17.4. Prohlášení výrobce o splnění požadavků bodu 1.1.1 přílohy II směrnice 76/114/EHS
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9.17.4.1. Vysvětlení významu znaků ve druhé části a popřípadě ve třetí části identifikačního 

čísla vozidla, které byly užity ke splnění požadavků bodu 5.3 normy ISO 3779-1983:

9.17.4.2. Jsou-li ke splnění požadavků bodu 5.4 normy ISO 3779-1983 užity znaky druhé části 

identifikačního čísla vozidla, uveďte tyto znaky: ........................................................

9.18. Potlačení vysokofrekvenčního rušení

9.18.1. Popis a výkresy/fotografie tvarů a materiálů části karoserie, která tvoří motorový 

prostor a jemu nejbližší část prostoru pro cestující: .....................................................

9.18.2. Výkresy nebo fotografie umístění kovových částí v motorovém prostoru (např. topná 

zařízení, náhradní kolo, filtr sání, řídicí mechanismus atd.):........................................

9.18.3. Tabulka a výkres vybavení pro potlačení vysokofrekvenčního rušení: ........................

9.18.4. Údaje o jmenovité hodnotě stejnosměrného odporu a u odporových kabelů 

zapalování o jejich jmenovitém odporu na 1 m: ..........................................................

9.19. Boční ochrana (směrnice 89/297/EHS)

9.19.0. je namontována: ano/ne/neúplná (1)
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9.19.1. Výkres částí vozidla, které se vztahují k boční ochraně, tj. výkres vozidla nebo 

podvozku s umístěním a montáží náprav, výkres montáže nebo uchycení zařízení pro 

boční ochranu. Není-li boční ochrana zvláštním zařízením, musí výkres zřetelně 

doložit, že jsou dodrženy požadované rozměry: ..........................................................

9.19.2. V případě jednoho nebo více zvláštních zařízení pro boční ochranu úplný popis nebo 

výkres zařízení (včetně montážních a upevňovacích dílů) nebo jeho/jejich číslo ES 

schválení typu konstrukční části: ................................................................................

9.20. Systém proti rozstřiku (směrnice Rady 91/226/EHS)

9.20.0. je namontován: ano/ne/neúplný (1)

9.20.1. Stručný popis vozidla z hlediska systému proti rozstřiku a jeho hlavních částí: ..........

9.20.2. Podrobné výkresy systému proti rozstřiku a jeho umístění na vozidle s údajem 

rozměrů podle vyobrazení v příloze III směrnice 91/226/EHS, který bere v úvahu 

extrémní kombinaci pneumatika/kolo: ........................................................................

9.20.3. Číslo ES schválení typu zařízení proti rozstřiku, je-li přiděleno: .................................

9.21. Odolnost proti bočnímu nárazu. (směrnice 96/27/ES)
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9.21.1. Podrobný popis vozidla z hlediska jeho konstrukce, rozměrů, návrhu a užitých 

materiálů, bočních stěn prostoru pro cestující (z vnějšku i z vnitřku), včetně 

fotografií nebo výkresů a včetně zvláštních údajů o případném ochranném systému: ..

9.22. Ochrana proti podjetí zepředu

9.22.1. Výkresy součástí vozidla majících vztah k ochraně proti podjetí zepředu, tj. výkres 

vozidla nebo podvozku s polohou a upevněním nejširší přední nápravy, výkres 

uchycení nebo upevnění zařízení na ochranu proti podjetí zepředu. Pokud ochrana 

proti podjetí není tvořena zvláštním zařízením, musí výkres zřetelně ukázat, že byly 

dodrženy požadované rozměry: ..................................................................................

9.22.2. V případě zvláštního zařízení úplný popis nebo výkres zařízení na ochranu proti 

podjetí zepředu (včetně uchycení a upevnění) nebo číslo ES schválení typu, jestliže 

zařízení bylo schváleno jako samostatný technický celek: ..........................................

9.23. Ochrana chodců

9.23.1. Musí být dodán podrobný popis včetně fotografií nebo výkresů vozidla se zaměřením 

na konstrukci, rozměry, významné vztažné čáry a konstrukční materiály přední části 

vozidla (vnitřní a vnější). Tento popis by měl zahrnovat podrobnosti o každém 

vestavěném aktivním ochranném systému.
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10. ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A PRO SVĚTELNOU SIGNALIZACI

10.1. Tabulka všech zařízení: počet, značka, model, značka ES schválení typu, maximální 

svítivost dálkových světlometů, barva, sdělovač: ........................................................

10.2. Výkres umístění zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci: ..................................

10.3. Ke každé svítilně a odrazce uvedené ve směrnici Rady 76/756/EHS uveďte tyto 

informace (popisem nebo nákresem)

10.3.1. Výkres velikosti svítící plochy:...................................................................................

10.3.2. Metoda užitá k definici přivrácené plochy (viz odstavec 2.10 dokumentů podle bodu 

1 přílohy II směrnice 76/756/EHS): ............................................................................

10.3.3. Vztažná osa a vztažný střed: .......................................................................................

10.3.4. Způsob ovládání zakrývatelných světlometů:..............................................................

10.3.5. Jakékoli zvláštní pokyny pro montáž a elektrické připojení: .......................................

10.4. Potkávací světlomety: obvyklé seřízení podle odstavce 6.2.6.1 dokumentů podle 

bodu 1 přílohy II směrnice 76/756/EHS:

10.4.1. Hodnota počátečního nastavení: .................................................................................

10.4.2. Umístění údaje: ..........................................................................................................
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10.4.3. Popis/výkres (1) a typ korektoru sklonu 

světlometů (např. automatický, stupňový, 

ručně ovládaný, plynule seřiditelný): ..............

10.4.4. Ovládací zařízení:...........................................

10.4.5. Referenční značky: .........................................

10.4.6. Značky pro stav naložení:...............................

Platí pouze pro vozidla s 
korektorem sklonu 
světlometu

10.5. Stručný popis elektrických nebo elektronických dílů jiných než svítilny a světlomety 

(jsou-li užity): .........

11. SPOJENÍ TAŽNÝCH VOZIDEL S PŘÍVĚSY A NÁVĚSY

11.1. Třída a druh namontovaných spojovacích zařízení nebo zařízení určených k montáži:

11.2. Parametry D, U, S a V namontovaných spojovacích zařízení nebo minimální 

parametry D, U, S a V spojovacích zařízení určených k montáži: ...... daN

11.3. Pokyny pro montáž spojovacího zařízení na vozidlo a fotografie nebo výkresy bodů 

uchycení na vozidle podle výrobce; další informace, pokud je užití typu spojovacího 

zařízení omezeno na určité typy vozidel: ....................................................................

11.4. Informace o montáži zvláštních tažných závěsů nebo uchycovacích desek: ................

11.5. Číslo (čísla) ES schválení typu: ..................................................................................
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12. RŮZNÉ

12.1. Zvukové výstražné (zvuková výstražná) zařízení

12.1.1. Umístění, způsob montáže, poloha a směrování zařízení, s udáním rozměrů: ..............

12.1.2. Počet zařízení: ............................................................................................................

12.1.3. Číslo (čísla) ES schválení typu: ..................................................................................

12.1.4. Schéma elektrického/pneumatického obvodu (1):........................................................

12.1.5. Jmenovité napětí nebo tlak: ........................................................................................

12.1.6. Výkres montážního úchytu: ........................................................................................

12.2. Zařízení pro ochranu proti neoprávněnému užití vozidla

12.2.1. Ochranné zařízení

12.2.1.1. Podrobný popis typu vozidla z hlediska uspořádání ochrany a konstrukce ovladače 

nebo celku, na nějž ochranné zařízení působí:.............................................................

12.2.1.2. Výkresy ochranného zařízení a jeho montáže na vozidle: ...........................................

12.2.1.3. Technický popis zařízení: ...........................................................................................

12.2.1.4. Údaje o užitých kombinacích zámku: .........................................................................
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12.2.1.5. Imobilizér vozidla

12.2.1.5.1. Číslo ES schválení typu, je-li k dispozici: ...................................................................

12.2.1.5.2. U dosud neschválených imobilizérů

12.2.1.5.2.1. Podrobný technický popis imobilizéru vozidla a opatření proti jeho možné 

neúmyslné aktivaci: ....................................................................................................

12.2.1.5.2.2. Systém (systémy), na který imobilizér vozidla působí: ...............................................

12.2.1.5.2.3. Počet efektivních kombinací kódů (jsou-li užity): .......................................................

12.2.2. Poplašné zařízení (je-li k dispozici)

12.2.2.1. Číslo (čísla) ES schválení typu (je-li k dispozici) ........................................................

12.2.2.2. U dosud neschválených poplašných zařízení

12.2.2.2.1. Podrobný technický popis poplašného zařízení a částí vozidla ve vztahu 

k namontovanému poplašnému zařízení: ....................................................................

12.2.2.2.2. Seznam hlavních částí, které poplašný systém obsahuje:.............................................

12.2.3. Stručný popis elektrických nebo elektronických dílů (jsou-li užity): ...........................

12.3. Odtahový úchyt (odtahové úchyty)

12.3.1. vpředu: hák/oko/jiné (1)

12.3.2. vzadu: hák/oko/jiné/žádné (1)

12.3.3. Výkres nebo fotografie podvozku nebo místa karoserie vozidla znázorňující polohu, 

konstrukci a upevnění odtahového úchytu (úchytů): ...................................................
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12.4. Podrobnosti o všech zařízeních mimo motor, která jsou určena k ovlivnění spotřeby 

paliva (nejsou-li uvedena v jiných bodech): ................................................................

12.5. Podrobnosti o jakýchkoli zařízeních mimo motor, která jsou určena ke snižování 

akustického tlaku (nejsou-li uvedena v jiných bodech): ..............................................

12.6. Omezovače rychlosti (směrnice Rady 92/24/EHS)

12.6.1. Typ (typy): .................................................................................................................

12.6.2. Typ (typy): .................................................................................................................

12.6.3. Číslo (čísla) ES schválení typu (je-li k dispozici):.......................................................

12.6.4. Rychlost nebo rozsah rychlostí, na které je možno omezení rychlosti nastavit: ...... 

km/h

12.7. Tabulka instalace a použití radiofrekvenčních vysílačů ve vozidle (vozidlech), pokud 

jsou použitelné:

frekvenční pásma (Hz) max. výstupní výkon 

(W)

umístění antény na vozidle,

zvláštní podmínky pro

montáž anebo použití

Žadatel o schválení typu také musí v případě potřeby dodat:
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Dodatek 1

Seznam (se značkou (značkami) a typem (typy) všech elektrických a/nebo 

elektronických součástí, na které se vztahuje tato směrnice (viz body 2.1.9. a 2.1.10. 

směrnice 2004/104/ES)) a dříve neuvedený.

Dodatek 2

Schémata nebo výkres celkového dispozičního uspořádání elektrických a/nebo 

elektronických součástí (dotčených směrnicí 2004/104/ES) a celkové uspořádání 

svazku

vodičů.

Dodatek 3

Popis vozidla vybraného pro reprezentaci typu karoserie:

Řízení levostranné nebo pravostranné:

Rozvor vozidla:

Dodatek 4

Odpovídající zkušební protokol (protokoly) poskytnutý výrobcem nebo technickými 

zkušebnami schválenými/uznanými pro účely vystavování certifikátu schválení typu.

12.7.1. Vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz:

Ano/Ne (nehodící se škrtněte)

12.7.2. Vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 79 GHz:

Ano/Ne (nehodící se škrtněte).
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13. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VOZIDLA PRO DOPRAVU OSOB, KTERÁ 

MAJÍ VÍCE NEŽ OSM SEDADEL KROMĚ SEDADLA ŘIDIČE

13.1. Třída vozidla (třída I, třída II, třída III, třída A, třída B):.............................................

13.1.1. Číslo ES schválení typu karoserie, která je schválena jako typ samostatného 

technického celku: ..........

13.1.2. Typy podvozku, na které může být namontována karoserie mající ES schválení typu 

(výrobce nebo výrobci a typy nedokončeného vozidla):..............................................

13.2. Plocha pro cestující (m²)

13.2.1. Celková (S0):..............................................................................................................

13.2.2. Horní podlaží (Soa) (1): ...............................................................................................

13.2.3. Dolní podlaží (Soa) (1):................................................................................................

13.2.4. Pro stojící cestující (S1): .............................................................................................

13.3. Počet míst (k sedění i ke stání):

13.3.1. Celkem (N): ...............................................................................................................

13.3.2. Horní podlaží (Na) (1): ................................................................................................

13.3.3. Dolní podlaží (Nb) (1): ................................................................................................
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13.4. Počet míst k sedění

13.4.1. Celkem (A): ...............................................................................................................

13.4.2. Horní podlaží (Aa) (1): ................................................................................................

13.4.3. Dolní podlaží (Ab) (1): ................................................................................................

13.5. Počet provozních dveří: ..............................................................................................

13.6. Počet únikových východů (nouzových dveří, únikových oken, únikových poklopů, 

spojovacích schodišť a polovičních schodišť): ............................................................

13.6.1. Celkem:......................................................................................................................

13.6.2. Horní podlaží (1):........................................................................................................

13.6.3. Dolní podlaží (1):........................................................................................................

13.7. Objem zavazadlového prostoru (m³): ..........................................................................

13.8. Plocha pro dopravu zavazadel na střeše (m²): .............................................................

13.9. Technická zařízení pro usnadnění přístupu do vozidla (např. rampa, zdvihací plošina, 

systém snížení výšky podlahy), pokud jsou namontována:..........................................

13.10. Pevnost nástavby

13.10.1. Číslo ES schválení typu, pokud je k dispozici:............................................................

13.10.2. U nástavby, která nebyla dosud schválena
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13.10.2.1. Podrobný popis nástavby typu vozidla včetně jejích rozměrů, uspořádání a 

konstrukčních materiálů a její spojení s rámem podvozku:..........................................

13.10.2.2. Výkresy vozidla a konstrukčních částí jeho vnitřního uspořádání, které mají vliv na 

pevnost nástavby a prostor pro přežití:........................................................................

13.10.2.3. Podélná, příčná a svislá poloha těžiště vozidla v provozním stavu: .............................

13.10.2.4. Maximální vzdálenost os krajních sedadel pro cestující: .............................................

13.11. Body směrnice [..../.../ES], které je třeba u tohoto samostatného technického celku 

splnit a prokázat: ........................................................................................................

14. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VOZIDLA URČENÁ PRO PŘEPRAVU 

NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (směrnice 98/91/ES)

14.1. Elektrické vybavení podle směrnice 94/55/ES

14.1.1. Ochrana proti přehřátí vodičů: ....................................................................................

14.1.2. Druh přerušovače obvodu:..........................................................................................

14.1.3. Druh a ovládání odpojovače baterie:...........................................................................

14.1.4. Popis a umístění bezpečnostní přepážky tachografu:...................................................

14.1.5. Popis trvale napájených obvodů. Uveďte použitou normu EN: ...................................

14.1.6. Konstrukce a ochrana elektrické instalace umístěné za kabinou řidiče: .......................
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14.2. Ochrana před nebezpečím požáru

14.2.1. Druhy nesnadno vznítitelných materiálů v kabině řidiče: ............................................

14.2.2. Druh tepelného štítu za kabinou řidiče (je-li na vozidle): ............................................

14.2.3. Umístění motoru a jeho tepelná ochrana: ....................................................................

14.2.4. Umístění výfukového systému a jeho tepelná ochrana: ...............................................

14.2.5. Druh a konstrukce tepelné ochrany odlehčovacího brzdového systému:......................

14.2.6. Druh, konstrukce a umístění předehřívačů spalování: .................................................

14.3. Zvláštní požadavky na karoserii, je-li na vozidle, podle směrnice 94/55/ES

14.3.1. Popis opatření, jimiž se vyhovuje požadavkům na vozidla typu EX/II a typu EX/III:..

14.3.2. Odolnost proti vnějšímu teplu u vozidel typu EX/III:..................................................
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Vysvětlivky:

(*) Uveďte minimální a maximální hodnoty pro každou variantu.

(**) Pro užité znaky a označení viz body 1.1.3 a 1.1.4 přílohy III směrnice Rady 77/541/EHS. 

U pásů typu „S“ uveďte podstatu typu (typů).

(***) Informace ohledně konstrukčních částí zde není třeba uvádět, pokud jsou tyto informace 

uvedeny v odpovídajícím certifikátu schválení dané montáže

(+) Vozidla mohou být poháněna jak benzinem, tak i plynným palivem, ale tam, kde slouží 

systém benzinu pouze pro nouzové případy nebo pro spouštění a kde benzinová nádrž 

nemůže pojmout více než 15 litrů benzinu, považuje se vozidlo pro účely zkoušky za 

vozidlo poháněné pouze plynným palivem.

(+++) Pouze pro definici terénních vozidel.

(#) Uveďte tak, aby pro každé technické uspořádání vozidla byla zřejmá skutečná hodnota.

(1) Nehodící se škrtněte (jsou případy, kdy není třeba nic vypustit, pokud se vyplňuje více 

záznamů).

(2) Uveďte dovolenou odchylku.

(a) Jestliže byl schválen typ některé konstrukční části, nemusí být tato konstrukční část 

popisována, uvede-li se odkaz na toto schválení typu. Obdobně nemusí být konstrukční 

část popisována, je-li její konstrukce jasně patrná z přiložených schémat nebo výkresů. V 

každém bodě, kdy musí být přiloženy výkresy nebo fotografie, uveďte čísla odpovídajících 

přiložených dokumentů.
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(b) Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typu vozidla, 

konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační 

dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(c) Klasifikace podle definic uvedených v příloze II části A.

(d) Pokud možno určení podle Euronormy, jinak uveďte:

– popis materiálu,

– mez kluzu,

– mez pevnosti v tahu,

– prodloužení (v %),

– tvrdost podle Brinella,

(e) Pokud existuje jedna verze se standardní kabinou a jiná s kabinou s lůžky, uveďte obě řady 

údajů o hmotnosti a rozměrech.

(f) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.4.

(g) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.19.2

(h) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.20.

(i) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.5.

(j) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.1 a pro vozidla kategorie jiné než M1: směrnice 97/27/ES 

příloha I bod 2.4.1.

(k) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.2 a pro vozidla kategorie jiné než M1: směrnice 97/27/ES 

příloha I bod 2.4.2.
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(l) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.3 a pro vozidla kategorie jiné než M1: směrnice 97/27/ES 

příloha I bod 2.4.3.

(m) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.6.

(n) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.7.

(na) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.10.

(nb) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.11.

(nc) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.9.

(nd) Norma ISO 612-1978, bod č. 6.18.1

(o) Hmotnost řidiče a popřípadě člena posádky se uvažuje 75 kg (podle normy ISO 2416-

1992, z toho připadá na hmotnost osoby 68 kg a 7 kg na hmotnost zavazadla), palivová 

nádrž se naplní na 90 % a ostatní systémy plněné kapalinami (kromě těch, ve kterých se 

užívá voda) se naplní na 100 % objemu podle výrobce.

(p) „Převis spojovacího zařízení“ je vodorovná vzdálenost mezi zařízením pro připojení 

přívěsů s nápravami uprostřed a střednicí zadní nápravy (náprav).

(q) U nekonvenčních motorů a systémů musí být výrobcem uvedeny údaje odpovídající těm, 

jež jsou zde uvedeny.

(r) Tato hodnota musí být zaokrouhlena na nejbližší desetinu mm.

(s) Tato hodnota musí být vypočtena (π = 3,1416) a musí být zaokrouhlena na nejbližší cm3.
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(t) Stanoveno podle požadavků směrnice 80/1269/EHS.

(u) Stanoveno podle požadavků směrnice 80/1268/EHS.

(v) Určené údaje musí být uvedeny pro každou předkládanou variantu.

(w) Dovolená odchylka 5 %.

(x) „R-bod“ čili „vztažný bod sedění“ znamená vztažný bod stanovený výrobcem vozidla pro 

každou polohu sedění vzhledem k třírozměrnému referenčnímu systému podle definice 

v příloze III směrnice 77/649/EHS.

(y) U přívěsů nebo návěsů a u vozidel spojených s přívěsem nebo s návěsem, kde je na 

spojovací zařízení nebo na točnici vyvozována výrazná svislá tíha, se tato tíha po vydělení 

standardním gravitačním zrychlením zahrne do maximální technicky přípustné hmotnosti.

(z) „Čelním řízením“ se rozumí uspořádání, kdy je více než polovina délky motoru za 

nejpřednějším bodem základny čelního skla a hlavice volantu je v přední čtvrtině délky 

vozidla.
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PŘÍLOHA II

DEFINICE KATEGORIÍ VOZIDEL A TYPŮ VOZIDEL

A. DEFINICE KATEGORIE VOZIDLA

Kategorie vozidel jsou definovány podle následující klasifikace:

(Pokud je v následujících definicích odkaz na „maximální hmotnost“, znamená to „maximální 

technicky přípustnou hmotnost naloženého vozidla“ podle bodu 2.8 přílohy I.)

1. Kategorie M: Motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly konstruovaná a vyrobená pro 
dopravu osob.

Kategorie M1: Vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu osob, s nejvýše osmi 
sedadly kromě sedadla řidiče.

Kategorie M2: Vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu osob, s více než osmi 
sedadly kromě sedadla řidiče a s maximální hmotností nepřevyšující 5 
tun.

Kategorie M3: Vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu osob, s více než osmi 
sedadly kromě sedadla řidiče a s maximální hmotností vyšší než 5 tun.

Druhy karoserie a kodifikace týkající se vozidel kategorie M jsou definovány v bodu 1 

(vozidla kategorie M1) a v bodu 2 (vozidla kategorií M2 a M3) části C této přílohy a slouží 

k účelům v ní uvedeným.
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2. Kategorie N: Motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly konstruovaná a vyrobená pro 
dopravu nákladů.

Kategorie N1: Vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů s maximální 
hmotností nepřevyšující 3,5 tun.

Kategorie N2: Vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů s maximální 
hmotností vyšší než 3,5 tun, ale nepřevyšující 12 tun.

Kategorie N3: Vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů s maximální 
hmotností vyšší než 12 tun.

U tažného vozidla, které je konstruováno pro spojení s návěsem nebo přívěsem 

s nápravami uprostřed, se pro klasifikaci vozidla uvažuje hmotnost tažného vozidla ve 

stavu připraveném k jízdě zvětšená o hmotnost odpovídající maximální statické svislé tíze 

přenášené na tažné vozidlo návěsem nebo přívěsem s nápravami uprostřed, a popřípadě 

o nejvyšší hmotnost nákladu tažného vozidla.
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Druhy karoserie a kodifikace týkající se vozidel kategorie N jsou definovány v bodu 3 

části C této přílohy a slouží k účelům v ní uvedeným.

3. Kategorie O: Přípojná vozidla (včetně návěsů).

Kategorie O1: Přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tun.

Kategorie O2: Přípojná vozidla s maximální hmotností vyšší než 0,75 tun, ale 
nepřevyšující 3,5 tun.

Kategorie O3: Přípojná vozidla s maximální hmotností vyšší než 3,5 tun, ale 
nepřevyšující 10 tun.

Kategorie O4: Přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun.

U návěsu nebo u přívěsu s nápravami uprostřed se jako maximální hmotnost pro klasifikaci 

přípojného vozidla uvažuje hmotnost odpovídající svislé statické tíze přenášené na 

vozovku nápravou nebo nápravami plně naloženého návěsu nebo přívěsu s nápravami 

uprostřed připojeného k tažnému vozidlu.

Druhy karoserie a kodifikace týkající se vozidel kategorie O jsou definovány v bodu 4 

části C této přílohy a slouží k účelům v ní uvedeným.
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4. Terénní vozidla (písmenná značka G)

4.1. Vozidla kategorie N1 s maximální hmotností nepřevyšující 2 tuny a vozidla kategorie M1

se pokládají za terénní vozidla, pokud mají:

– nejméně jednu přední nápravu a nejméně jednu zadní nápravu konstruovanou pro 

současný pohon, včetně vozidel, u nichž může být pohon jedné nápravy odpojen,

– nejméně jeden uzávěr diferenciálu nebo nejméně jedno zařízení, kterým se dosáhne 

podobného účinku, a pokud činí vypočtená stoupavost samotného vozidla nejméně 

30%.

Z následujících šesti požadavků musí být dále splněno nejméně pět:

– přední nájezdový úhel nejméně 25 stupňů,

– zadní nájezdový úhel nejméně 20 stupňů,

– přechodový úhel nejméně 25 stupňů,

– světlá výška pod přední nápravou nejméně 180 mm,

– světlá výška pod zadní nápravou nejméně 180 mm,

- světlá výška mezi nápravami nejméně 200 mm.
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4.2. Vozidla kategorie N1 s maximální hmotností převyšující 2 tuny nebo vozidla 

kategorie N2, M2 nebo M3 s maximální hmotností nepřevyšující 12 tun se považují za 

terénní vozidla, pokud jsou všechna jejich kola konstruována pro současný pohon, včetně 

vozidel, u nichž může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo pokud jsou splněny tyto tři 

požadavky:

- nejméně jedna přední náprava a nejméně jedna zadní náprava jsou konstruované pro 

současný pohon, včetně vozidel, u nichž může být pohon jedné nápravy odpojen,

- vozidla jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním 

zařízením s podobným účinkem,

- vypočtená stoupavost pro samotné vozidlo činí nejméně 25%.

4.3. Vozidla kategorie M3 s maximální hmotností převyšující 12 tun nebo vozidla kategorie N3

se považují za terénní vozidla, pokud jsou všechna jejich kola konstruována pro současný 

pohon, včetně vozidel, u nichž může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo pokud jsou 

splněny tyto požadavky:

– nejméně polovina kol je poháněna,

– vozidla jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním 

zařízením s podobným účinkem,

– vypočtená stoupavost pro samotné vozidlo činí nejméně 25%,

– z následujících šesti požadavků jsou splněny nejméně čtyři:



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 6
PŘÍLOHA II DG C I CS

– přední nájezdový úhel nejméně 25 stupňů,

– zadní nájezdový úhel nejméně 20 stupňů,

– přechodový úhel nejméně 25 stupňů,

– světlá výška pod přední nápravou nejméně 250 mm,

– světlá výška mezi nápravami nejméně 300 mm,

– světlá výška pod zadní nápravou nejméně 250 mm.

4.4. Zatížení a podmínky ověření.

4.4.1. Vozidla kategorie N1 o maximální hmotnosti nepřevyšující 2 tuny a vozidla kategorie M1

musí být v provozním stavu, a to s chladicí kapalinou, mazivy, palivem, nářadím, 

náhradním kolem a s řidičem (viz vysvětlivku (o) v příloze I).

4.4.2. Jiné automobily, než které jsou uvedeny v bodě 4.4.1, musí být naloženy na maximální 

technicky přípustnou hmotnost podle výrobce.

4.4.3. Požadovaná stoupavost (25 % a 30 %) se ověří jednoduchým výpočtem. Ve výjimečných 

případech však může technická zkušebna požadovat předání vozidla daného typu pro 

ověření zkouškou.

4.4.4. Při ověřování předního a zadního nájezdového úhlu se neuvažuje zařízení na ochranu proti 

podjetí vozidel.
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4.5. Definice a výkresy světlých výšek. (Pro definice předního nájezdového úhlu, zadního 

nájezdového úhlu a přechodového úhlu viz vysvětlivky (na), (nb) a (nc) v příloze I).

4.5.1. „Světlou výškou mezi nápravami“ se rozumí nejkratší vzdálenost mezi rovinou vozovky 

a nejnižším pevným bodem vozidla. Sdružené nápravy se pokládají za jedinou nápravu.

4.5.2. „Světlou výškou pod nápravou“ se rozumí výška, kterou má nad základnou vrchol 

kruhového oblouku procházejícího středem stop kol jedné nápravy na vozovce (při dvojité 

montáži kol se uvažují vnitřní kola) a dotýkajícího se nejnižšího bodu vozidla mezi koly.

Žádná pevná část vozidla nesmí zasahovat do šrafovaného pole na výkresu. V případě 

potřeby se uvádí světlá výška pod několika nápravami podle jejich pořadí, například 

280/250/250.
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4.6. Kombinované označení

Písmeno „G“ se kombinuje s písmenem „M“ nebo „N“. Například vozidlo kategorie N1

vhodné k terénnímu provozu se označí jako N1G.

5. „Vozidly zvláštního určení“ se rozumějí vozidla kategorie M, N nebo O pro dopravu 

cestujících nebo nákladů a k výkonu zvláštních funkcí, k nimž je potřebné zvláštní 

uspořádání karoserie nebo výstroje.

5.1. „Obytným automobilem“ se rozumí vozidlo zvláštního určení kategorie M vyrobené 

k obytným účelům, které má alespoň toto zařízení:

- sedadla a stůl,

- uspořádání pro spaní, které může být vytvořeno ze sedadel,

- zařízení pro vaření,

- skladové prostory.

Toto zařízení musí být pevně upevněno v obytném prostoru; stůl však může být snadno 

odstranitelný.

5.2. „Pancéřovanými vozidly“ se rozumějí vozidla určená k ochraně přepravovaných 

cestujících nebo nákladů a splňující svým pancéřováním požadavky ochrany před střelami.

5.3. „Sanitními automobily“ se rozumějí motorová vozidla kategorie M určená k dopravě 

nemocných nebo raněných osob, která mají k takovým účelům zvláštní výstroj.
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5.4. „Pohřebními automobily“ se rozumějí motorová vozidla kategorie M určená k dopravě 

zemřelých osob, která mají k takovým účelům zvláštní výstroj.

5.5. „Obytnými přívěsy“ se rozumějí přívěsy podle normy ISO 3833 -77, bod 3.2.1.3.

5.6. „Autojeřáby“ se rozumějí vozidla zvláštního určení kategorie N3, která nejsou určena pro 

převoz nákladů a jsou vybavena jeřábem s klopným momentem rovným 400 kNm nebo 

vyšším.

5.7. „Jinými vozidly zvláštního určení“ se rozumějí vozidla podle definice v bodu 5 kromě těch 

vozidel, která jsou uvedena v bodech 5.1 až 5.6.

Kódy pro „vozidla zvláštního určení“ jsou stanoveny v bodě 5 části C této přílohy a slouží k účelům 

v ní uvedeným.
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B. DEFINICE TYPU VOZIDLA

1. Pro účely kategorie M1:

„Typ“ je tvořen vozidly, která jsou shodná alespoň v těchto zásadních hlediscích:

– výrobce,

– označení typu od výrobce,

– zásadní konstrukční a koncepční znaky:

– podvozek/podlahová část (zřejmé a základní rozdíly),

– hnací jednotka (spalovací/elektrická/hybridní).

„Variantou“ typu se rozumějí vozidla jednoho typu, která jsou shodná alespoň v těchto 

zásadních hlediscích:

– druh karoserie (např. sedan, hatchback, kupé, kabriolet, kombi, víceúčelové vozidlo),

– hnací jednotka:

– pracovní princip (viz bod 3.2.1.1 přílohy III),

– počet a uspořádání válců,
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– rozdíl výkonu větší než 30 % (nejvyšší výkon je více než 1,3násobkem 

nejnižšího výkonu),

– rozdíl v objemu válců větší než 20 % (největší objem je více než 1,2násobkem 

nejmenšího objemu),

– hnací nápravy (počet, umístění, propojení),

– řízené nápravy (počet a umístění).

„Verzí“ varianty se rozumějí vozidla, která jsou tvořena kombinací bodů uvedených 

ve schvalovací dokumentaci podle požadavků v příloze VIII.

V jedné verzi není možno kombinovat více údajů k těmto parametrům:

– maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla,

– objem motoru,

– maximální čistý výkon,

– typ převodovky a počet rychlostních stupňů,

– maximální počet míst k sedění podle definice v příloze II části C.
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2. Pro účely kategorií M2 a M3:

„Typ“ je tvořen vozidly, která jsou shodná alespoň v těchto zásadních hlediscích:

– výrobce,

– označení typu od výrobce,

– kategorie,

– zásadní konstrukční a koncepční znaky:

– podvozek/samonosná karoserie, jednopodlažní/dvoupodlažní, konstrukce 

tuhá/kloubová (zřejmé a základní rozdíly)

– počet náprav,

– hnací jednotka (spalovací/elektrická/hybridní).

„Variantou“ typu se rozumějí vozidla jednoho typu, která jsou shodná alespoň v těchto 

zásadních hlediscích:

– třída podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/85/ES ze dne 

20. listopadu 2001 o zvláštních ustanoveních pro vozidla používaná k přepravě osob, 

která mají více než osm sedadel kromě sedadla řidiče1 (pouze u úplných vozidel),

– stupeň stavby (například úplný/neúplný),

  

1 Úř. věst. L 42, 13.2.2002, s. 1.
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– hnací jednotka:

– pracovní princip (viz bod 3.2.1.1 přílohy III),

– počet a uspořádání válců,

– rozdíl výkonu větší než 50 % (nejvyšší výkon je více než 1,5násobkem 

nejnižšího výkonu),

– rozdíl v objemu válců větší než 50 % (největší objem je více než 1,5násobkem 

nejmenšího objemu),

– umístění (vpředu, uprostřed, vzadu),

– rozdíl maximální přípustné hmotnosti větší než 20 % (nejvyšší maximální přípustná 

hmotnost je více než 1,2násobkem nejnižší maximální přípustné hmotnosti),

– hnací nápravy (počet, umístění, propojení),

– řízené nápravy (počet a umístění).

„Verzí“ varianty se rozumějí vozidla, která jsou tvořena kombinací bodů uvedených 

ve schvalovací dokumentaci podle požadavků v příloze VIII.
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3. Pro účely kategorií N1, N2 a N3:

„Typ“ je tvořen vozidly, která jsou shodná alespoň v těchto zásadních hlediscích:

– výrobce,

– označení typu od výrobce,

– kategorie,

– zásadní konstrukční a koncepční znaky:

– podvozek/podlahová část (zřejmé a základní rozdíly),

– počet náprav,

– hnací jednotka (spalovací/elektrická/hybridní).

„Variantou“ typu se rozumějí vozidla jednoho typu, která jsou shodná alespoň 

v následujících zásadních hlediscích:

– koncepce konstrukce (např. plošinový nákladní automobil/sklápěč/cisternový 

automobil/tahač návěsu) (pouze u úplných vozidel),

– stupeň stavby (např. úplný/nedokončený),

– hnací jednotka:

– pracovní princip (viz bod 3.2.1.1 přílohy III),

– počet a uspořádání válců,
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– rozdíl výkonu větší než 50 % (nejvyšší výkon je více než 1,5násobkem 

nejnižšího výkonu),

– rozdíl v objemu válců větší než 50 % (největší objem je více než 1,5násobkem 

nejmenšího objemu),

– rozdíl maximální přípustné hmotnosti větší než 20 % (nejvyšší maximální přípustná 

hmotnost je více než 1,2násobkem nejnižší maximální přípustné hmotnosti),

– hnací nápravy (počet, umístění, propojení),

– řízené nápravy (počet a umístění).

„Verzí“ varianty se rozumějí vozidla, která jsou tvořena kombinací bodů uvedených 

ve schvalovací dokumentaci podle požadavků v příloze VIII.

4. Pro účely kategorií O1, O2, O3 a O4:

„Typ“ je tvořen vozidly, která jsou shodná alespoň v těchto zásadních hlediscích:

– výrobce,

– označení typu od výrobce,

– kategorie,

– zásadní koncepční a konstrukční znaky:

– podvozek/samonosná konstrukce (zřejmé a základní rozdíly),

– počet náprav,
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– přívěs/návěs/přívěs s nápravami uprostřed,

– druh brzdového systému (například nebrzděno/nájezdová brzda/brzda 

s posilovačem.

„Variantou“ typu se rozumějí vozidla jednoho typu, která jsou shodná alespoň 

v následujících zásadních hlediscích:

– stupeň stavby (např. úplný/nedokončený),

– druh karoserie (například obytná/plošinová/cisternová) (jen u úplných/dokončených 

vozidel),

– rozdíl maximální přípustné hmotnosti větší než 20 % (nejvyšší maximální přípustná 

hmotnost je více než 1,2násobkem nejnižší maximální přípustné hmotnosti),

– řízené nápravy (počet a umístění).

„Verzí“ varianty se rozumějí vozidla, která jsou tvořena kombinací bodů uvedených 

ve schvalovací dokumentaci.

5. Pro všechny kategorie:

Plná identifikace vozidla jen z označení typu, varianty a verze musí odpovídat jediné 

přesné definici všech technických vlastností požadovaných pro uvedení vozidla do 

provozu.
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C. DEFINICE DRUHU KAROSERIE

(pouze pro úplná/dokončená vozidla)

Druhy karoserie v příloze I, v bodu 9.1 části I přílohy III a v bodu 37 přílohy IX se označí těmito 

kódy:

1. Osobní automobily (M1)

AA Sedan Norma ISO 3833-1977 bod 3.1.1.1, zahrnuje ale také 
vozidla s více než čtyřmi bočními okny.

AB Hatchback Sedan (AA) se zkosením v zadní části vozidla.

AC Kombi Norma ISO 3833-1997 bod 3.1.1.4 (dodávkový 
automobil)

AD Kupé Norma ISO 3833-1997 bod 3.1.1.5

AE Kabriolet Norma ISO 3833-1997 bod 3.1.1.6

AF Víceúčelové vozidlo Motorové vozidlo jiné než uvedené pod AA až AE 
a určené k dopravě cestujících a jejich zavazadel nebo 
zboží v jediném oddělení. Pokud však takové vozidlo 
splňuje obě tyto podmínky:
i) počet míst k sedění kromě sedadla řidiče 

nepřesahuje šest;
„místo k sedění“ je takové místo, na kterém je 
vozidlo vybaveno „dostupnými“ kotevními úchyty 
sedadel;

„dostupnými“ se rozumějí takové kotevní úchyty, které 
lze použít. Aby nemohly být některé kotevní úchyty 
„dostupné“, musí výrobce jejich užití fyzicky zabránit, 
například přivařením krycích desek nebo montáží 
podobných trvalých krytů, které nemohou být 
odstraněny běžně dostupným nářadím; a

ii) P - (M + N x 68) > N x 68
kde:

P = maximální technicky přípustná hmotnost 
naloženého vozidla v kg,

M = provozní hmotnost v kg
N = počet míst k sedění kromě sedadla řidiče.

Takové vozidlo se nepovažuje za vozidlo kategorie M1.

2. Motorová vozidla kategorie M2 nebo M3
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Vozidla třídy I (viz směrnici 2001/85/ES)

CA Jednopodlažní

CB Dvojpodlažní

CC Kloubové jednopodlažní

CD Kloubové dvojpodlažní

CE Nízkopodlažní jednopodlažní

CF Nízkopodlažní dvojpodlažní

CG Kloubové nízkopodlažní jednopodlažní

CH Kloubové nízkopodlažní dvojpodlažní
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Vozidla třídy II (viz směrnici 2001/85/ES)

CI Jednopodlažní

CJ dvojpodlažní

CK Kloubové jednopodlažní

CL Kloubové dvojpodlažní

CM Nízkopodlažní jednopodlažní

CN Nízkopodlažní dvojpodlažní

CO Kloubové nízkopodlažní jednopodlažní

CP Kloubové nízkopodlažní dvojpodlažní

Vozidla třídy III (viz směrnici 2001/85/ES)

CQ Jednopodlažní

CR Dvojpodlažní

CS Kloubové jednopodlažní

CT Kloubové dvojpodlažní

Vozidla třídy A (viz směrnici 2001/85/ES)

CU Jednopodlažní

CV Nízkopodlažní jednopodlažní
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Vozidla třídy B (viz směrnici 2001/85/ES)

CW Jednopodlažní

3. Motorová vozidla kategorie N

BA Nákladní automobil Viz směrnici Evropského parlamentu a Rady 
97/27/ES ze dne 22. července 1997 
o hmotnostech a rozměrech určitých kategorií 
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel1, 
přílohu I bod 2.1.1

BB Skříňový automobil Nákladní automobil s kabinou integrovanou do 
karoserie.

BC Tahač návěsu Viz směrnici 97/27/ES, přílohu I bod 2.1.1

BD Tahač přívěsu (silniční 

traktor)

Viz směrnici 97/27/ES, přílohu I bod 2.1.1

– Jestliže však vozidlo definované jako BB s technicky přípustnou maximální 

hmotností nepřevyšující 3 500 kg

– má více než šest míst k sedění kromě sedadla řidiče

nebo

  

1 Úř. věst. L 233, 25.8.1997, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 
2003/19/ES (Úř. věst. L 79, 26.3.2003, s. 6).
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– splňuje obě tyto podmínky:

i) počet míst k sedění kromě sedadla řidiče nepřekračuje šest a

ii) P – (M+N × 68) ≤ N × 68,

nepovažuje se takové vozidlo za vozidlo kategorie N.

– Jestliže však vozidlo definované jako BA, BB s technicky přípustnou maximální 

hmotností převyšující 3 500 kg, BC nebo BD splňuje nejméně jednu z těchto 

podmínek:

i) počet míst k sedění kromě sedadla řidiče přesahuje 8;

nebo

ii) P - (M + N x 68) ≤ N x 68

nepovažuje se takové vozidlo za vozidlo kategorie N.

Pro definice „místa k sedění“, P, M a N viz bod 1 části C této přílohy.
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4. Vozidla kategorie O

DA Návěs: Viz směrnici 97/27/ES, přílohu I bod 2.2.2

DB Přívěs Viz směrnici 97/27/ES, přílohu I bod 2.1.3

DC Přívěs s nápravami 
uprostřed

Viz směrnice 97/27/ES, přílohu I bod 2.1.4

5. Vozidla zvláštního určení

SA Motorové karavany (Viz přílohu II část A bod 5.1.)

SB Pancéřovaná vozidla (Viz příloha II část A bod 5.2.)

SC Sanitní automobily (Viz přílohu II část A bod 5.3.)

SD Pohřební automobily (Viz přílohu II část A bod 5.4.)

SE Obytné přívěsy (Viz přílohu II část A bod 5.5.)

SF Autojeřáby (Viz přílohu II část A bod 5.6.)

SG Ostatní vozidla zvláštního určení (Viz přílohu II část A bod 5.7.)
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PŘÍLOHA III

INFORMAČNÍ DOKUMENT

K ES SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA

(Pro vysvětlivky viz poslední stránku přílohy I.)

ČÁST 1

Následující informace, přicházejí-li v úvahu, se spolu se soupisem obsahu dodávají trojmo. 

Předkládají-li se výkresy, musí být kresleny ve vhodném měřítku na formátu A4 a musí být 

dostatečně podrobné, nebo musejí být na tento formát složeny. Předkládají-li se fotografie, musí 

zobrazovat dostatečně podrobně.

Mají-li systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky elektronické řízení, musí být 

dodány informace o jeho vlastnostech.

A: pro kategorie M a N

0. ÚVOD

0.1. Značka (obchodní firma výrobce): .......................................................................................

0.2. Typ:

0.2.1. (Případný) obchodní název (názvy): ....................................................................................

0.3. Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (b):

0.3.1. Umístění tohoto označení:
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0.4. Kategorie vozidla (c):...........................................................................................................

0.4.1. Klasifikace podle nebezpečných věcí, k jejichž přepravě je vozidlo určeno: ........................

0.5. Jméno a adresa výrobce: ......................................................................................................

0.8. Adresa montážního závodu (závodů): ..................................................................................

0.9. Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje)...............................................................

1. OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA

1.1. Fotografie nebo výkresy představitele typu vozidla: ............................................................

1.3. Počet náprav a kol: ..............................................................................................................

1.3.2. Počet a umístění řízených náprav:........................................................................................

1.3.3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ........................................................................

1.4. Podvozek (existuje-li) (celkový výkres):..............................................................................

1.6. Umístění a uspořádání motoru: ............................................................................................

1.8. Řízení: levostranné/pravostranné (1)

1.8.1. Vozidlo je vybaveno zařízením pro pravostranný/levostranný (1) provoz

2. HMOTNOSTI A ROZMĚRY (e) (v kg a mm)

(případně uveďte odkaz na výkres)

2.1. Rozvor (rozvory) náprav (plně naloženého vozidla) (f): .......................................................

2.3.1. Rozchod každé řízené nápravy (i): .......................................................................................

2.3.2. Rozchod všech ostatních náprav (i):.....................................................................................
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2.4. Rozsah (vnějších) rozměrů (celkově)

2.4.2. U podvozku s karoserií

2.4.2.1. Délka (j): .............................................................................................................................

2.4.2.1.1. Délka ložného prostoru:

2.4.2.2. Šířka (k):..............................................................................................................................

2.4.2.2.1. Tloušťka stěn (u vozidel konstruovaných pro přepravu zboží při regulované teplotě):

2.4.2.3. Výška (v provozním stavu) (l) (u výškově nastavitelného zavěšení náprav uveďte obvyklou 

jízdní polohu): .....................................................................................................................

2.6. Hmotnost vozidla v provozním stavu s karoserií a s tažným zařízením (pokud je 

namontováno výrobcem) u tažných vozidel kategorie jiné než M1 nebo hmotnost podvozku 

nebo podvozku s kabinou, pokud výrobce karoserii nebo tažné zařízení nemontuje (včetně 

kapalin, nářadí, náhradního kola a řidiče, u autobusů a autokarů včetně hmotnosti člena 

posádky, pokud je ve vozidle namontováno služební sedadlo) (o) (maximální a minimální 

hodnota pro každou variantu):

2.6.1. Rozložení této hmotnosti na nápravy a v případě návěsů nebo přívěsů s nápravami 

uprostřed zatížení v bodě spojení (maximální a minimální pro každou variantu):.................
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2.7. Minimální hmotnost dokončeného vozidla podle výrobce, v případě nedokončeného 

vozidla: ...............................................................................................................................

2.8. Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla podle výrobce (y) (*):............

2.8.1. Rozložení této hmotnosti na nápravy, u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed 

zatížení ve spojovacím bodě (*):..........................................................................................

2.9. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou nápravu: .............................................

2.10. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: ..................................

2.11. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost motorového vozidla pro

2.11.1. Ojí tažený přívěs: ................................................................................................................

2.11.2. Návěs: .................................................................................................................................

2.11.3. Přívěs s nápravami uprostřed:..............................................................................................

2.11.4. Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy:...................................................

2.11.5. Vozidlo je/není (1) uzpůsobeno k tažení (bod 1.2 přílohy II ke směrnici 77/389/EHS).

2.11.6. Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu:..........................................................................

2.12. Maximální technicky přípustná statická tíha/hmotnost ve spojovacím bodě vozidla

2.12.1. Na motorovém vozidle: .......................................................................................................
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2.16. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz (není povinné: jsou-li tyto 

hodnoty udány, musí být ověřeny podle požadavků přílohy IV směrnice 97/27/ES):

2.16.1. Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz (je 

možné uvést více údajů pro různé technické konfigurace (#)):..............................................

2.16.2. Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na 

každou nápravu a u návěsu nebo u přívěsu s nápravami uprostřed uvažovaná hmotnost ve

spojovacím bodě podle výrobce, pokud je tato hmotnost nižší než maximální technicky 

přípustná hmotnost na spojovacím zařízení (je možné uvést více údajů pro různé technické 

konfigurace (#)): ..................................................................................................................

2.16.3. Uvažovaná maximální přípustná hmotnost na každou skupinu náprav pro registraci/provoz 

(je možné uvést více údajů pro různé technické konfigurace (#)):.........................................

2.16.4. Uvažovaná maximální přípustná tažená hmotnost pro registraci/provoz (je možné uvést 

více údajů pro různé technické konfigurace (#)): ..................................................................

2.16.5. Uvažovaná maximální přípustná tažená hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz (je 

možné uvést více údajů pro různé technické konfigurace (#)):..............................................
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3. HNACÍ JEDNOTKA(q) (pokud může vozidlo používat jako palivo buď benzin, motorovou 

naftu atd., nebo také jejich kombinaci s jinými palivy, je třeba jednotlivé body opakovat (+)

3.1. Výrobce: .............................................................................................................................

3.1.1. Kód motoru podle označení výrobcem na motoru:...............................................................

3.2. Spalovací motor

3.2.1.1. Pracovní princip: zážehový/vznětový, čtyřtakt/dvoutakt (1)

3.2.1.2. Počet a uspořádání válců: ....................................................................................................

3.2.1.3. Zdvihový objem (s): ...... cm³

3.2.1.6. Volnoběžné otáčky (2): ...... ot/min

3.2.1.8. Maximální čistý výkon (t): ...... kW při ...... ot/min (hodnota podle výrobce)

3.2.1.9. Maximální přípustné otáčky motoru podle výrobce: ... ot/min

3.2.2. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn/zemní plyn/ethanol:..................... (1)

3.2.2.1. RON, olovnatý benzin: ........................................................................................................

3.2.2.2. RON, bezolovnatý benzin:...................................................................................................

3.2.4. Dodávka paliva

3.2.4.1. Karburátorem (karburátory): ano/ne (1)

3.2.4.2. Vstřikem paliva (pouze pro vznětové motory): ano/ne (1)
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3.2.4.2.2. Pracovní princip: přímý vstřik/komůrkový/vírová komůrka (1)

3.2.4.3. Vstřikem paliva (pouze pro zážehové motory): ano/ne (1)

3.2.7. Chladicí systém: kapalinou/vzduchem (1)

3.2.8. Systém sání

3.2.8.1. Přeplňování: ano/ne (1)

3.2.12. Opatření proti znečišťování ovzduší

3.2.12.2.Přídavná zařízení proti znečišťování (pokud existují a nejsou uvedena v jiných bodech)

3.2.12.2.1. Katalyzátor: ano/ne (1)

3.2.12.2.2. Kyslíková sonda: ano/ne (1)

3.2.12.2.3. Přípusť vzduchu: ano/ne (1)

3.2.12.2.4. Recirkulace výfukových plynů: ano/ne (1)

3.2.12.2.5. Systém pro regulaci emisí způsobených vypařováním: ano/ne (1)

3.2.12.2.6. Filtr částic: ano/ne (1)

3.2.12.2.7. Palubní diagnostický systém (OBD): ano/ne (1)

3.2.12.2.8. Ostatní systémy (popis a činnost):...................................................................................

3.2.13. Umístění symbolu s koeficientem absorpce (pouze pro vznětové motory):...........................
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3.2.15. Palivový systém pro zkapalněný ropný plyn: ano/ne (1)

3.2.16. Palivový systém pro zemní plyn: ano/ne (1)

3.3. Elektromotor

3.3.1. Typ (vinutí, buzení): ............

3.3.1.1. Maximální hodinový výkon: ...... kW

3.3.1.2. Pracovní napětí: ...... V

3.3.2. Baterie:

3.3.2.4. Umístění:.............................................................................................................................

3.6.5. Teplota oleje:

minimální: .... K

maximální: ...... K

4. PŘEVODY (v)

4.2. Typ (mechanický, hydraulický, elektrický atd.): ..................................................................

4.5. Převodovka

4.5.1. Druh (s ručním řazením/automatická/CVT (plynule měnitelný převod)) (1)
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4.6. Převodové poměry

Převodový stupeň

Vnitřní převody (poměr 
otáček hřídele motoru k 

otáčkám výstupního 
hřídele převodovky)

Koncový převod 
(převody) (poměr 
otáček výstupního 

hřídele převodovky k 
otáčkám hnaných kol)

Celkové převody

Maximum pro CVT (1)

1

2

3

...

Minimum pro CVT (1)

Zpětný chod

(1) Plynule měnitelný převod

4.7. Maximální rychlost vozidla (v km/h) (w):.............................................................................

5. NÁPRAVY

5.1. Popis každé nápravy: ...........................................................................................................

5.2. Značka: ...............................................................................................................................

5.3. Typ:.....................................................................................................................................

5.4. Umístění zdvihatelné nápravy (náprav):...............................................................................

5.5. Umístění zatížitelné nápravy (náprav):.................................................................................
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6. ZAVĚŠENÍ

6.2. Způsob a konstrukční uspořádání zavěšení každé nápravy nebo kola: ..................................

6.2.1. Seřizování výšky: ano/ne/volitelné (1)

6.2.3. Vzduchové zavěšení hnací nápravy (náprav): ano/ne (1)

6.2.3.1. Zavěšení hnací nápravy rovnocenné vzduchovému zavěšení: ano/ne (1)

6.2.3.2. Frekvence a tlumení svislého kmitání odpružené hmoty: .....................................................

6.6.1. Kombinace pneumatika/kolo

(u pneumatik uveďte označení rozměru, minimální index únosnosti, značku minimální 

kategorie rychlosti; u kol uveďte rozměr (rozměry) ráfku a hloubku zálisu ráfku)

6.6.1.1. Nápravy

6.6.1.1.1.  1. náprava: ........................................................................................................................

6.6.1.1.2.  2. náprava: ........................................................................................................................

atd.

6.6.1.2. Náhradní kolo, pokud existuje: ............................................................................................

6.6.2. Horní a dolní mez poloměru valení

6.6.2.1. 1. náprava:...........................................................................................................................

6.6.2.2. 2. náprava:...........................................................................................................................

atd.
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7. ŘÍZENÍ

7.2. Převod a ovládání

7.2.1. Druh převodu řízení (uveďte popřípadě zvlášť pro přední a zadní kola): ..............................

7.2.2. Spojení s koly (včetně jiného spojení než mechanického; uveďte popřípadě zvlášť pro 

přední a zadní kola): ............................................................................................................

7.2.3. Způsob posílení, pokud existuje:..........................................................................................

8. BRZDY

8.5. Protiblokovací systém: ano/ne/volitelné (1)

8.9. Stručný popis brzdových zařízení (podle bodu 1.6 doplňku k dodatku 1 přílohy IX 

směrnice 71/320/EHS):........................................................................................................

8.11. Údaje o typu (typech) odlehčovacího brzdového systému (systémů):...................................

9. KAROSERIE

9.1. Druh karoserie:....................................................................................................................

9.3. Dveře pro cestující, zámky a závěsy dveří

9.3.1. Uspořádání dveří a počet dveří: ...........................................................................................
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9.9. Zařízení pro nepřímý výhled

9.9.1. Zrcátka (uveďte pro každé zrcátko):

9.9.1.1. Značka:

9.9.1.2. Značka ES schválení typu:

9.9.1.3. Varianta:

9.9.1.4. Výkres (výkresy) pro identifikaci zrcátka ukazující umístění zrcátka na vozidle:

9.9.1.5. Podrobnosti o způsobu připevnění včetně konstrukční části vozidla, ke které je připevněno:

9.9.1.6. Nepovinná zařízení, která mohou ovlivnit pole výhledu směrem dozadu:

9.9.1.7. Stručný popis elektronických dílů seřizovacího mechanismu (jsou-li užity):

9.9.2. Zařízení pro nepřímý výhled jiná než zrcátka:

9.9.2.1. Typ a vlastnosti (např. úplný popis zařízení):

9.9.2.1.1. V případě zařízení kamera-monitor: detekční vzdálenost (mm), kontrast, rozsah jasu, 

potlačení odlesku, zobrazení (černobílé/barevné), obnovovací frekvence obrazu, dosah jasu 

monitoru:

9.9.2.1.2.Dostatečně podrobné výkresy pro identifikaci úplného zařízení včetně návodů k montáži;

na výkrese musí být vyznačeno umístění značky ES schválení typu.

9.10. Vnitřní výbava
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9.10.3. Sedadla

9.10.3.1.Počet:

9.10.3.2.Umístění a uspořádání:

9.10.3.2.1. Počet míst k sedění:

9.10.3.2.2. Místa k sedění určená k užití pouze při stojícím vozidle:

9.10.4.1.Druh opěrky (opěrek) hlavy: pevně vestavěná/oddělitelná/samostatná (1)

9.10.4.2.Číslo (čísla) schválení typu, je-li k dispozici:

9.12.2. Druh a umístění doplňujících zádržných systémů (uveďte ano/ne/volitelně):

(L = levá strana, P = pravá strana, S = střed)

Přední vzduchový 
vak (airbag)

Boční vzduchový 
vak (airbag)

Předepínací zařízení 
bezpečnostních pásů

L

SPrvní řada 
sedadel

P

L

SDruhá řada 
sedadel (1)

P

(1) Tabulku je podle potřeby možno rozšířit u vozidel s více než dvěma řadami sedadel, nebo pokud 
jsou napříč šířky vozidla více než tři sedadla.
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9.17. Povinné štítky (směrnice Rady 76/114/EHS)

9.17.1. Fotografie nebo výkresy umístění povinných štítků, nápisů a identifikačního čísla vozidla:

9.17.4. Prohlášení výrobce o splnění požadavků bodu 1.1.1 přílohy II směrnice 76/114/EHS

9.17.4.1.Vysvětlení významu znaků ve druhé části a popřípadě ve třetí části, které byly užity ke 

splnění požadavků bodu 5.3 normy ISO 3779-1983:

9.17.4.2.Jsou-li ke splnění požadavků bodu 5.4 normy ISO 3779-1983 užity znaky druhé části, 

uveďte tyto znaky: 

9.23. Ochrana chodců

9.23.1. Musí být dodán podrobný popis včetně fotografií nebo výkresů vozidla se zaměřením na 

konstrukci, rozměry, významné vztažné čáry a konstrukční materiály přední části vozidla 

(vnitřní a vnější). Tento popis by měl zahrnovat podrobnosti o každém vestavěném 

aktivním ochranném systému.

11. SPOJENÍ TAŽNÝCH VOZIDEL S PŘÍVĚSY A NÁVĚSY

11.1. Třída a druh namontovaných spojovacích zařízení nebo zařízení určených k montáži:
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11.3. Pokyny pro montáž spojovacího zařízení na vozidlo a fotografie nebo výkresy bodů 

uchycení na vozidle podle výrobce; další informace, pokud je užití typu spojovacího 

zařízení omezeno na určité varianty nebo verze typu vozidel:

11.4. Informace o montáži zvláštních tažných závěsů nebo uchycovacích desek:

11.5. Číslo (čísla) ES schválení typu:

12.7.1. vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: Ano/Ne 

(nehodící se škrtněte)

12.7.2. vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 79 GHz: Ano/Ne 

(nehodící se škrtněte).

13. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VOZIDLA PRO DOPRAVU OSOB, KTERÁ MAJÍ 

VÍCE NEŽ OSM SEDADEL KROMĚ SEDADLA ŘIDIČE

13.1. Třída vozidla (třída I, třída II, třída III, třída A, třída B):

13.1.1. Typy podvozku, na které může být namontována karoserie mající ES schválení typu 

(výrobce nebo výrobci a typy vozidla či vozidel):

13.3. Počet míst (k sedění i ke stání):

13.3.1. Celkem (N):

13.3.2. Horní podlaží (Na) (1):
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13.3.3. Dolní podlaží (Nb) (1):

13.4. Počet cestujících (sedících)

13.4.1. Celkem (A):

13.4.2. Horní podlaží (Aa) (1):

13.4.3. Dolní podlaží (Ab) (1):

B: pro kategorii O

0. ÚVOD

0.1. Značka (obchodní firma výrobce): .......................................................................................

0.2. Typ:.....................................................................................................................................

0.2.1. (Případný) obchodní název (názvy): ....................................................................................

0.3. Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (b): ...........................................................

0.3.1. Umístění tohoto označení: ...................................................................................................

0.4. Kategorie vozidla (c):...........................................................................................................

0.4.1. Klasifikace podle nebezpečných věcí, pro jejichž přepravu je vozidlo určeno: .....................

0.5. Jméno a adresa výrobce: ......................................................................................................

0.8. Adresa montážního závodu (závodů): ..................................................................................

0.9. Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje)...............................................................
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1. OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA

1.1. Fotografie nebo výkresy představitele typu vozidla: ............................................................

1.3. Počet náprav a kol: ..............................................................................................................

1.3.2. Počet a umístění řízených náprav:........................................................................................

1.4. Podvozek (existuje-li) (celkový výkres):..............................................................................

2. HMOTNOSTI A ROZMĚRY (e) (v kg a mm)

(případně uveďte odkaz na výkres)

2.1. Rozvor (rozvory) náprav (plně naloženého vozidla) (f): .......................................................

2.3.1. Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav (i): ..................................................................

2.3.2. Rozchod všech ostatních náprav (i):.....................................................................................

2.4. Rozsah (vnějších) rozměrů vozidla:

2.4.2. U podvozku s karoserií

2.4.2.1. Délka (j): .............................................................................................................................

2.4.2.1.1. Délka ložného prostoru: ..................................................................................................

2.4.2.2. Šířka (k):..............................................................................................................................
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2.4.2.2.1. Tloušťka stěn (u vozidel konstruovaných pro přepravu zboží

při regulované teplotě): ...................................................................................................

2.4.2.3. Výška (v provozním stavu) (l) (u výškově nastavitelného zavěšení náprav uveďte obvyklou 

jízdní polohu): .....................................................................................................................

2.6. Hmotnost vozidla v provozním stavu s karoserií a s tažným zařízením (pokud je 

namontováno výrobcem) u tažných vozidel kategorie jiné než M1 nebo hmotnost podvozku 

nebo podvozku s kabinou, pokud výrobce karoserii nebo tažné zařízení nemontuje (včetně 

chladicí kapaliny, nářadí, náhradního kola a řidiče, u autobusů a autokarů včetně hmotnosti 

člena posádky, pokud je ve vozidle namontováno služební sedadlo) (o) (maximální 

a minimální hodnota pro každou variantu). ..........................................................................

2.6.1. Rozložení této hmotnosti na nápravy a v případě návěsů nebo přívěsů s nápravami 

uprostřed zatížení v bodě spojení (maximální a minimální pro každou variantu):.................

2.7. U nedokončeného vozidla minimální hmotnost dokončeného vozidla podle výrobce: ..........

2.8. Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla podle výrobce (y) (*):............

2.8.1. Rozložení této hmotnosti na nápravy, u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed 

zatížení ve spojovacím bodě (*):..........................................................................................

2.9. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou nápravu: .............................................



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 19
PŘÍLOHA III DG C I CS

2.10. Maximální technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: ..................................

2.12. Maximální technicky přípustná statická tíha/hmotnost ve spojovacím bodě vozidla

2.12.2. na návěsu nebo na přívěsu s nápravami uprostřed: ...............................................................

2.16. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz (volitelné: jsou-li tyto 

hodnoty udány, musí být ověřeny podle požadavků přílohy IV směrnice 97/27/ES):............

2.16.1. Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz (je 

možné uvést více údajů pro různé technické konfigurace (#)):..............................................

2.16.2. Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na 

každou nápravu a u návěsu nebo u přívěsu s nápravami uprostřed uvažovaná hmotnost ve 

spojovacím bodě podle výrobce, pokud je tato hmotnost nižší než maximální technicky 

přípustná hmotnost na spojovacím zařízení (je možné uvést více údajů pro různé technické 

konfigurace (#)): ..................................................................................................................

2.16.3. Uvažovaná maximální přípustná hmotnost na každou skupinu náprav pro registraci/provoz 

(je možné uvést více údajů pro různé technické konfigurace (#)):.........................................

2.16.4. Uvažovaná maximální přípustná tažená hmotnost pro registraci/provoz (je možné uvést

více údajů pro různé technické konfigurace (#)): ..................................................................

2.16.5. Uvažovaná maximální přípustná tažená hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz (je 

možné uvést více údajů pro různé technické konfigurace (#)):..............................................
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5. NÁPRAVY

5.1. Popis každé nápravy: ...........................................................................................................

5.2. Značka: ...............................................................................................................................

5.3. Typ:.....................................................................................................................................

5.4. Umístění zdvihatelné nápravy (náprav):...............................................................................

5.5. Umístění zatížitelné nápravy (náprav):.................................................................................

6. ZAVĚŠENÍ

6.2. Způsob a konstrukce zavěšení každé nápravy nebo kola: .....................................................

6.2.1. Seřizování výšky: ano/ne/volitelné (1)

6.6.1. Kombinace pneumatika/kolo (u pneumatik uveďte označení rozměru, minimální index 

únosnosti, značku minimální kategorie rychlosti; u kol uveďte rozměr (rozměry) a hloubku 

zálisu ráfku))

6.6.1.1. Nápravy

6.6.1.1.1. 1. náprava: ......................................................................................................................

6.6.1.1.2. 2. náprava: ......................................................................................................................

atd.

6.6.1.2. Náhradní kolo, existuje-li: ...................................................................................................
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6.6.2. Horní a dolní mez poloměru valení

6.6.2.1. 1. náprava:...........................................................................................................................

6.6.2.2. 2. náprava:...........................................................................................................................

atd.

7. ŘÍZENÍ

7.2. Převod a ovládání

7.2.1. Druh převodu řízení (uveďte popřípadě zvlášť pro přední a zadní kola): ..............................

7.2.2. Spojení s koly (včetně jiného spojení než mechanického; uveďte popřípadě zvlášť pro 

přední a zadní kola): ...........................................................................................................

7.2.3. Způsob posílení, existuje-li:

8. BRZDY

8.5. Protiblokovací systém: ano/ne/volitelné (1)

8.9. Stručný popis brzdových zařízení (podle bodu 1.6 doplňku k dodatku 1 přílohy IX 

směrnice 71/320/EHS):........................................................................................................

9. KAROSERIE

9.1. Druh karoserie:....................................................................................................................

9.17. Povinné štítky (směrnice Rady 76/114/EHS)

9.17.1. Fotografie nebo výkresy umístění povinných štítků, nápisů a identifikačního čísla vozidla:
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9.17.4. Prohlášení výrobce o splnění požadavků bodu 1.1.1 přílohy II směrnice 76/114/EHS

9.17.4.1.Vysvětlení významu znaků ve druhé části a popřípadě ve třetí části identifikačního čísla 

vozidla, které byly užity ke splnění požadavků bodu 5.3 normy ISO 3779-1983:

9.17.4.2.Jsou-li ke splnění požadavků bodu 5.4 normy ISO 3779-1983 užity znaky druhé části 

identifikačního čísla vozidla, uveďte tyto znaky:

11. SPOJENÍ TAŽNÝCH VOZIDEL S PŘÍVĚSY A NÁVĚSY

11.1. Třída a druh namontovaných spojovacích zařízení nebo zařízení určených k montáži: .........

11.5. Číslo (čísla) ES schválení typu: ...........................................................................................



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 23
PŘÍLOHA III DG C I CS

ČÁST II

Následující tabulka znázorňuje přípustné kombinace verzí vozidla podle bodů z části I, u nichž se 

vyskytují vícenásobné údaje. Pro takové body vícenásobných údajů musí být každý údaj označen 

předsunutým písmenem, které se bude v této tabulce užívat k označení, který údaj (nebo údaje) 

každého jednotlivého bodu se týká (týkají) každé jednotlivé verze 

Pro každou variantu daného typu musí být sestavena samostatná tabulka.

Vícenásobné údaje, pro které není jejich kombinace v rámci varianty omezena, mají být vyznačeny 

ve sloupci nadepsaném „vše“. 

Bod č. Vše Verze 1 Verze 2 atd. Verze č.

Tyto informace mohou být uváděny v odlišném formátu nebo uspořádání, pokud je splněn původní 

cíl.

Každá varianta a každá verze musí být identifikována číselným kódem nebo kódem obsahujícím 

kombinaci písmen a číslic, které musí být rovněž uvedeny na prohlášení o shodě (příloha IX) 

dotyčného vozidla.

V případě, že se jedná o variantu (varianty) podle přílohy XI nebo podle článku 20, přidělí výrobce 

zvláštní kód.



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 24
PŘÍLOHA III DG C I CS

ČÁST III

Čísla schválení typu

Doplňte informace požadované následující tabulkou pro odpovídající předměty (***) vztahující se 

k tomuto vozidlu podle přílohy IV nebo XI. (musí být uvedena veškerá schválení typu pro daný 

předmět).

Předmět Číslo schválení 
typu

Členský stát
nebo smluvní 

strana (+), která
udělila schválení 

typu (++)

Datum 
rozšíření

Varianta 
(varianty)/ 

Verze

(+) Smluvní strany revidované dohody z roku 1958.

(++)Uveďte, pokud nelze odvodit z čísla ES schválení typu.

Podpis: .....................................................................................................................................

Postavení v podniku: ................................................................................................................

Datum:.....................................................................................................................................
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PŘÍLOHA IV

SOUPIS POŽADAVKŮ

PRO ES SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA

ČÁST 1

Seznam regulačních aktů

(Podle potřeby s ohledem na oblast působnosti a poslední změny každého dále uvedeného 

regulačního aktu. V případě předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů

(EHK OSN) se odkaz na regulační akt vztahuje k příslušné sérii změn předpisů EHK OSN, k níž 

Společenství přistoupilo.)

Vztahuje se na
Předmět Odkaz na 

regulační akt
Odkaz na Úřední 

věstník
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1. Hladiny 
akustického tlaku

70/157/EHS L 42, 23. 2. 1970, 
s. 16.

X X X X X X

2. Emise 70/220/EHS L 76, 6. 4. 1970, s. 
1.

X X X X X X

3. Palivové 
nádrže/zadní 
ochranná zařízení

70/221/EHS L 76, 6. 4. 1970, s. 
23.

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X
(5)

X X X X

4. Umístění zadní 
registrační 
tabulky:

70/222/EHS L 76, 6. 4. 1970, s. 
25.

X X X X X X X X X X

5. Mechanismy 
řízení

70/311/EHS L 133, 18. 6. 1970, 
s. 10.

X X X X X X X X X X

6. Zámky a závěsy 
dveří

70/387/EHS L 176, 10. 8. 1970, 
s. 5.

X X X X
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Vztahuje se na
Předmět Odkaz na 

regulační akt
Odkaz na Úřední 

věstník
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

7. Zvuková 
výstražná 
zařízení

70/388/EHS L 176, 10. 8. 1970, 
s. 12.

X X X X X X

8. Zařízení pro 
nepřímý výhled

2003/97/ES (8) L 25, 29.1.2004, s.
1.

X X X X X X

9. Brzdová zařízení 71/320/EHS L 202, 6. 9. 1971, 
s. 37.

X X X X X X X X X X

10. Potlačení 
vysokofrekvenčn
ího rušení

72/245/EHS L 152, 6. 7. 1972, 
s. 15.

X X X X X X X X X X

11. Kouř vznětových 
motorů

72/306/EHS L 190, 20. 8. 1972, 
s. 1.

X X X X X X

12. Vnitřní výbava 74/60/EHS L 38, 11. 2. 1974, 
s. 2.

X

13. 13 Zařízení 
bránící 
neoprávněnému 
použití vozidla

74/61/EHS L 38, 11. 2. 1974, 
s. 22.

X X X X X X

14. Mechanismus 
řízení při nárazu

74/297/EHS L 165, 20. 6. 1974, 
s. 16.

X X

15. Pevnost sedadel 74/408/EHS L 221, 12. 8. 1974, 
s. 1.

X X X X X X

16. Vnější výčnělky 74/483/EHS L 256, 2. 10. 1974, 
s. 4.

X

17. Zpětný chod a 
rychloměrné 
zařízení

75/443/EHS L 196, 26. 7. 1975, 
s. 1.

X X X X X X

18. Povinné štítky 76/114/EHS L 24, 30. 1. 1976, 
s. 1.

X X X X X X X X X X

19. Kotevní úchyty 
bezpečnostních 
pásů 

76/115/EHS L 24, 30. 1. 1976, 
s. 6.

X X X X X X

20. Montáž zařízení 
pro osvětlení a 
světelnou 
signalizaci

76/756/EHS L 262, 27. 9. 1976, 
s. 1.

X X X X X X X X X X
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Vztahuje se na
Předmět Odkaz na 

regulační akt
Odkaz na Úřední 

věstník
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

21. Odrazky 76/757/EHS L 262, 27. 9. 1976, 
s. 32.

X X X X X X X X X X

22. Svítilny doplňkové, 
přední obrysové, 
zadní obrysové, 
brzdové, boční 
obrysové, denní

76/758/EHS L 262, 27. 9. 1976, 
s. 54.

X X X X X X X X X X

23. Směrové svítilny 76/759/EHS L 262, 27. 9. 1976, 
s. 71.

X X X X X X X X X X

24. Svítilny zadní 
registrační tabulky

76/760/EHS L 262, 27. 9. 1976, 
s. 85.

X X X X X X X X X X

25. Světlomety (včetně 
žárovek)

76/761/EHS L 262, 27. 9. 1976, 
s. 96.

X X X X X X

26. Přední mlhové 
světlomety

76/762/EHS L 262, 27. 9. 1976, 
s. 122.

X X X X X X

27. Odtahové úchyty 77/389/EHS L 145, 13. 6. 1977, 
s. 41.

X X X X X X

28. Zadní mlhové 
svítilny

77/538/EHS L 220, 29. 8. 1977, 
s. 60.

X X X X X X X X X X

29. Zpětné světlomety 77/539/EHS L 220, 29. 8. 1977, 
s. 72.

X X X X X X X X X X

30. Parkovací svítilny 77/540/EHS L 220, 29. 8. 1977, 
s. 83.

X X X X X X

31. Bezpečnostní pásy 77/541/EHS L 220, 29. 8. 1977, 
s. 95.

X X X X X X

32. Pole výhledu 77/649/EHS L 267, 
19. 10. 1977, s. 1.

X

33. Označení ovladačů 78/316/EHS L 81, 28. 3. 1978, 
s. 3.

X X X X X X

34.Odmrazování/od-
mlžování

78/317/EHS L 81, 28. 3. 1978, 
s. 27.

X (1) (1) (1) (1) (1)
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Vztahuje se na
Předmět Odkaz na 

regulační akt
Odkaz na Úřední 

věstník
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

35.Ostřikovače/stírače 78/318/EHS L 81, 28. 3. 1978, 
s. 49.

X (2) (2) (2) (2) (2)

36. Systémy vytápění 2001/56/ES L 292, 9. 11. 2001, 
s. 21.

X X X X X X X X X X

37. Kryty kol 78/549/EHS L 168, 26. 6. 1978, 
s. 45.

X

38. Opěrky hlavy 78/932/EHS L 325, 20. 11. 
1978, s. 1.

X

39. Emise 
CO2/spotřeba 
paliva

80/1268/EHS L 375, 31. 12. 
1980, s. 36.

X X

40. Výkon motoru 80/1269/EHS L 375, 31. 12. 
1980, s. 46.

X X X X X X

41. Emise 
vznětových 
motorů

88/77/EHS L 36, 9. 2. 1988, s. 
33.

X X X X X X

42. Boční ochrana 89/297/EHS L 124, 5. 5. 1989, 
s. 1.

X X X X

43. Systémy proti 
rozstřiku

91/226/EHS L 103, 23. 4. 1991, 
s. 5.

X X X X

44. Hmotnosti a 
rozměry (osobní 
automobily)

92/21/EHS L 129, 14. 5. 1992, 
s. 1.

X

45. Bezpečnostní 
sklo

92/22/EHS L 129, 14. 5. 1992, 
s. 11.

X X X X X X X X X X

46. Pneumatiky 92/23/EHS L 129, 14. 5. 1992, 
s. 95.

X X X X X X X X X X

47. Omezovače 
rychlosti

92/24/EHS L 129, 14. 5. 1992, 
s. 154.

X X X
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Vztahuje se na
Předmět Odkaz na 

regulační akt
Odkaz na Úřední 

věstník
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48. Hmotnosti a 
rozměry (jiná 
vozidla než podle 
bodu 44)

97/27/ES L 233, 28. 8. 1997,
s. 1.

X X X X X X X X X

49. Vnější výčnělky 
kabin

92/114/EHS L 409, 31. 12. 
1992, s. 17.

X X X

50. Spojovací 
zařízení

94/20/ES L 195, 29. 7. 1994, 
s. 1.

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X
(3)

X X X X

51. Hořlavost 95/28/ES L 281, 23. 11. 
1995, s. 1.

X

52. Autobusy a 
autokary

2001/85/ES L 42, 13. 2. 2002, 
s. 1.

X X

53. Čelní náraz 96/79/ES L 18, 21. 1. 1997, 
s. 7.

X

54. Boční náraz 96/27/ES L 169, 8. 7. 1996, 
s. 1.

X X

55.

56. Vozidla pro 
přepravu 
nebezpečných 
věcí 

98/91/ES L 11, 16. 1. 1999, 
s. 25.

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

X
(4)

57. Ochrana proti 
podjetí zepředu

2000/40/ES L 203, 10. 8. 2000, 
s. 9.

X X

58. Ochrana chodců 2003/102/ES L 321, 6.12.2003, 
s. 15.

X 
(6)

X
(6)
(7)
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X Regulační akt se použije.

(1) Vozidla této kategorie musí být vybavena odpovídajícím zařízením pro odmrazování a odmlžování. 

(2) Vozidla této kategorie musí být vybavena odpovídajícím zařízením pro ostřikování a stírání. 

(3) Požadavky směrnice 94/20/ES se užijí pouze u vozidel vybavených spojovacím zařízením. 

(4) Požadavky směrnice 98/91/ES se užijí pouze tehdy, jestliže výrobce žádá o ES schválení typu vozidla 
určeného pro přepravu nebezpečných věcí.

(5) U vozidel používajících jako palivo LPG nebo CNG se požaduje schválení typu vozidla podle předpisu EHK 
OSN č. 67-01 a č. 110 po dobu, než budou přijaty odpovídající změny směrnice 70/221/EHS pro zařazení 
nádrží na LPG a CNG.

(6) Nepřevyšující 2,5 tuny maximální hmotnosti.

(7) odvozeno z kategorie vozidel M1

(8) Až do dat uvedených v článku 2 směrnice 2003/97/ES zůstanou schválení udělená v souladu se směrnicí 
71/127/EHS v platnosti pro účely celkového schválení typu vozidla.
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Dodatek

Seznam požadavků na ES schválení typu vozidel náležejících do kategorie M1,vyráběných 

v malých sériích.

(Podle potřeby s ohledem na poslední změny každého z regulačních aktů uvedených níže)

Předmět Odkaz na 
regulační akt Odkaz na Úřední věstník M1

1 Hladina akustického tlaku: 70/157/EHS L 42, 23. 2. 1970, s. 16 A

2 Emise (s výjimkou celé řady požadavků ohledně 
palubního diagnostického systému (OBD))

70/220/EHS L 76, 6. 4. 1970, s. 1 A

3 Palivové nádrže/ochrana proti podjetí zezadu 70/221/EHS L 76, 6. 4. 1970, s. 23 B

4 Umístění zadní registrační tabulky 70/222/EHS L 76, 6. 4. 1970, s. 25 B

5 Ovládací síla řízení 70/311/EHS L 133, 18. 6. 1970, s. 10 C

6 Zámky a závěsy dveří 70/387/EHS L 176, 10. 8. 1970, s. 5 C

7 Zvuková výstražná zařízení 70/388/EHS L 176, 10. 8. 1970, s. 12 B

8 Zařízení pro nepřímý výhled 2003/97/ES
(5)

L 25, 29. 1. 2004, s. 1 X (2)
B (4)

9 Brzdová zařízení 71/320/EHS L 202, 6. 9. 1971, s. 37 A

10 Potlačení vysokofrekvenčního rušení 72/245/EHS L 152, 6. 7. 1972, s. 15 A (1)
C (3)

11 Kouř vznětových motorů 72/306/EHS L 190, 20. 8. 1972, s. 1 A
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Předmět Odkaz na 
regulační akt Odkaz na Úřední věstník M1

12 Vnitřní výbava 74/60/EHS L 38, 11. 2. 1974, s. 2 C

13 Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla 74/61/EHS L 38, 11. 2. 1974, s. 22 A

14 Mechanismus řízení při nárazu 74/297/EHS L 165, 20. 6. 1974, s. 16 C

15 Pevnost sedadel 74/408/EHS L 221, 12. 8. 1974, s. 1 C

16 Vnější výčnělky 74/483/EHS L 266, 2. 10. 1974, s. 4 C

17 Rychloměr a zpětný chod 75/443/EHS L 196, 26. 7. 1975, s. 1 B

18 Povinné štítky 76/114/EHS L 24, 30. 1. 1976, s. 1 B

19 Kotevní úchyty bezpečnostních pásů 76/115/EHS L 24, 30. 1. 1976, s. 6 B

20 Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou 
signalizaci

76/756/EHS L 262, 27. 9. 1976, s. 1 B

21 Odrazky 76/757/EHS L 262, 27. 9. 1976, s. 32 X

22 Svítilny doplňkové, přední obrysové, zadní 
obrysové, brzdové, boční obrysové, denní

76/758/EHS L 262, 27. 9. 1976, s. 54 X

23 Směrové svítilny 76/759/EHS L 262, 27. 9. 1976, s. 71 X

24 Svítilny zadní registrační tabulky 76/760/EHS L 262, 27. 9. 1976, s. 85 X

25 Světlomety (včetně žárovek) 76/761/EHS L 262, 27. 9. 1976, s. 96 X

26 Přední mlhové světlomety 76/762/EHS L 262, 27. 9. 1976, s. 122 X

27 Odtahové úchyty 77/389/EHS L 145, 13. 6. 1977, s. 41 B

28 Zadní mlhové svítilny 77/538/EHS L 220, 29. 8. 1977, s. 60 X

29 Parkovací svítilny 77/539/EHS L 220, 29. 8. 1977, s. 72 X

30 Parkovací svítilny 77/540/EHS L 220, 29. 8. 1977, s. 83 X

31 Bezpečnostní pásy 77/541/EHS L 220, 29. 8. 1977, s. 95 A (2)
B (4)

32 Pole výhledu 77/649/EHS L 267, 19. 10. 1977, s. 1 A

33 Označení ovladačů 78/316/EHS L 81, 28. 3. 1978, s. 3 X



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 9
PŘÍLOHA IV DG C I CS

Předmět Odkaz na 
regulační akt Odkaz na Úřední věstník M1

34 Odmrazování/odmlžování 78/317/EHS L 81, 28. 3. 1978, s. 27 C

35 Ostřikovače/stírače 78/318/EHS L 81, 28. 3. 1978, s. 49 C

36 Systém vytápění 2001/56/ES L 292, 9. 11. 2001, s. 21 C

37 Kryty kol 78/549/EHS L 168, 26. 6. 1978, s. 45 B

- - - - -

39 Spotřeba paliva 80/1268/EHS L 375, 31. 12. 1980, s. 36 A

40 Výkon motoru 80/1269/EHS L 375, 31. 12. 1980, s. 46 C

41 Emise vznětových motorů 88/77/EHS L 36, 9. 2. 1988, s. 33 A

44 Hmotnosti a rozměry (osobní vozy) 92/21/EHS L 129, 14. 5. 1992, s. 1 C

45 Bezpečnostní zasklení 92/22/EHS L 129, 14. 5. 1992, s. 11 X (2)
B (4)

46 Pneumatiky 92/23/EHS L 129, 14. 5. 1992, s. 95 X (2)
B (4)

50 Spojovací zařízení 94/20/ES L 195, 29. 7. 1994, s. 1 X (2)
A (4)

53 Čelní náraz 96/79/ES L 18, 21. 1. 1997, s. 7 nepoužije se

54 Boční náraz 96/27/ES L 169, 8. 7. 1996, s. 1 nepoužije se

58 Ochrana chodců 2003/102/ES L 321, 6. 12. 2003, s. 15 nepoužije se

(1) Elektronická montážní podskupina
(2) Konstrukční část

(3) Vozidlo
(4) Předpisy pro montáž
(5) Do 26. ledna 2006 je možno rovněž přijmout schválení 

podle směrnice 71/127/EHS.
Legenda

X: Je požadován úplný soulad s regulačním aktem; musí se vydat certifikát ES schválení typu; zajistí se 
shodnost výroby.

A: Nejsou povoleny žádné výjimky kromě výjimek uvedených v regulačním aktu. Certifikát schválení typu a
značka schválení typu nejsou požadovány. Zkušební protokoly musí vypracovat určená technická zkušebna.

B: Musí být splněna technická pravidla regulačního aktu. Je třeba důsledně provést všechny zkoušky stanovené 
v regulačním aktu; na základě dohody se schvalovacím orgánem může zkoušky provést sám výrobce; ten 
může být oprávněn vystavit technický protokol; není třeba vystavit certifikát schválení typu a není třeba 
schválení typu.

C: Výrobce musí ke spokojenosti schvalovacího orgánu prokázat, že jsou splněny základní požadavky 
regulačního aktu.

nepoužije se: Tento regulační akt se nepoužije (žádné požadavky).
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ČÁST II

Uvedené odkazy na zvláštní směrnice nebo nařízení značí, že schválení typu udělené podle 

následujících předpisů EHK OSN (s ohledem na oblast působnosti (1) a změny každého dále 

uvedeného předpisu EHK OSN) musí být považováno za rovnocenné ES schválení typu udělenému 

podle odpovídající zvláštní směrnice nebo nařízení v tabulce části I.

Tyto předpisy EHK OSN jsou předpisy, ke kterým Společenství přistoupilo jako smluvní strana 

„Revidované ženevské dohody z roku 1958“ Evropské hospodářské komise Organizace spojených 

národů rozhodnutím Rady 97/836/ES nebo pozdějšími rozhodnutími Rady podle čl. 3 odst. 3 tohoto 

rozhodnutí.

Veškeré následné změny níže uvedených předpisů EHK OSN se rovněž považují za rovnocenné, s 

výhradou rozhodnutí Společenství uvedeného v čl. 4 odst. 4 rozhodnutí 97/836/ES (++).

Předmět Číslo základního 
předpisu EHK OSN Série změn

1. Hladiny akustického tlaku: 51 02

1. Náhradní výfukové systémy 59 00

2. Emise 83 03

2. Náhradní katalyzátory 103 00
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Předmět Číslo základního 
předpisu EHK OSN Série změn

3. Zadní ochranné zařízení 58 01

3. Palivové nádrže 34 01

3. Palivové nádrže 67 01

3. Palivové nádrže 110 00

5. Mechanismy řízení 79 01

6. Zámky a závěsy dveří 11 02

7. Zvuková výstražná zařízení 28 00

8. Zpětná zrcátka 46 01

8A. Zařízení pro nepřímý výhled 46 02

9. Brzdová zařízení 13 09

9. Brždění: 13H 00

9. Brzdová zařízení (obložení) 90 01

10. Potlačení vysokofrekvenčního rušení 10 02

11. Kouř vznětových motorů 24 03

12. Vnitřní výbava 21 01

13. Zařízení bránící neoprávněném použití vozidla 18 02

13. Imobilizér 97 00

13. Poplašné systémy 97 00

13. Neoprávněné použití 116 00
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Předmět Číslo základního 
předpisu EHK OSN Série změn

14. Mechanismus řízení při nárazu 12 03

15. Pevnost sedadel 17 06

15. Pevnost sedadel (autobusy a autokary) 80 01

16. Vnější výčnělky 26 02

17. Rychloměr 39 00

19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů 14 04

20. Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou 
signalizaci

48 01

21. Odrazky 3 02

22. Svítilny doplňkové/přední doplňkové obrysové/ 
zadní doplňkové obrysové/brzdové)

7 02

22. Denní svítilny 87 00

22. Boční obrysové svítilny 91 00

23. Směrové svítilny 6 01

24. Svítilna zadní registrační tabulky: 4 00

25. Světlomety (R2 a HS1) 1 01

25. Světlomety (typu sealed beam) 5 02

25. Světlomety (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, nebo H8) 8 04

25. Světlomety (H4) 20 02

25. Světlomety (halogenové typu sealed beam) 31 02
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Předmět Číslo základního 
předpisu EHK OSN Série změn

25. Žárovky k užití ve schválených svítilnách nebo 
světlometech

37 03

25. Světlomety s výbojkovými zdroji světla 98 00

25. Výbojkové zdroje světla k užití ve schválených 
svítilnách nebo světlometech 

99 00

26. Přední mlhové světloměty 19 02

28. Zadní mlhové svítilny 38 00

29. Zpětné světlomety 23 00

30. Parkovací svítilny 77 00

31. Bezpečnostní pásy 16 04

31. Dětská zádržná zařízení 44 03

38. Opěrky hlavy (spolu se sedadly) 17 06

38. Opěrky hlavy 25 04

39. Spotřeba paliva 101 00

40. Výkon motoru 85 00

41. Emise vznětových motorů 49 02

42. Boční ochrana 73 00

45. Bezpečnostní sklo 43 00

46. Pneumatiky motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel

30 02
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Předmět Číslo základního 
předpisu EHK OSN Série změn

46. Pneumatiky užitkových vozidel a jejich přípojných 
vozidel

54 00

46. Náhradní kola/pneumatiky dočasného užití 64 00

46. Hlučnost při jízdě 117 00

47. Omezovače rychlosti 89 00

50. Spojovací zařízení 55 01

51. Hořlavost 118 00

52. Pevnost karoserie (autobusy) 66 00

53. Čelní náraz 94 01

54. Boční náraz 95 02

57. Ochrana proti podjetí zepředu 93 00

(1) Pokud zvláštní směrnice nebo nařízení obsahují požadavky na montáž, vztahují se tyto požadavky i na 
konstrukční části a samostatné technické celky schválené podle předpisů EHK OSN

(++)Pro následné změny viz dokument EHK OSN č. TRANS/WP 29/343 v jeho posledním znění 
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PŘÍLOHA V

POSTUPY 

PŘI ES SCHVALOVÁNÍ TYPU VOZIDLA

1. Při žádosti o celkové schválení typu vozidla musí ES schvalovací orgán typu:

a) ověřit, že všechny certifikáty ES schválení typu vydané podle regulačních aktů, jež 

jsou použitelné pro schválení typu vozidla, se vztahují na tento typ vozidla 

a odpovídají předepsaným požadavkům;

b) odkazem na dokumentaci zajistit, aby byly specifikace vozidla a údaje uvedené 

v části I informačního dokumentu o vozidle obsaženy mezi údaji ve schvalovací 

dokumentaci a v certifikátech ES schválení typu s ohledem na příslušné regulační 

akty; a pokud položkové číslo v části I informačního dokumentu není zahrnuto do 

schvalovací dokumentace některého z regulačních aktů potvrdit, že příslušná část 

nebo vlastnost odpovídá údajům v dokumentaci výrobce;

c) na vybraném vzorku vozidel typu, jenž má být schválen, provést nebo zajistit 

provedení kontroly konstrukčních částí a systémů vozidla, aby se ověřilo, že vozidla 

jsou vyrobena v souladu s odpovídajícími údaji v potvrzené schvalovací 

dokumentaci s ohledem na certifikáty ES schválení typu;



9911/3/06 REV 3 JF/pf,mj 2
PŘÍLOHA V DG C I CS

d) případně provést nebo nechat provést nezbytnou kontrolu montáže samostatných 

technických celků;

e) případně zkontrolovat nebo nechat zkontrolovat vozidlo z hlediska vybavenosti 

zařízeními uvedenými v poznámkách pod čarou 1 a 2 v části I přílohy IV, pokud jsou 

použitelné.

2. Počet vozidel kontrolovaných pro účely odst. 1 písm. c) musí být takový, aby postačoval 

pro náležitou kontrolu různých schvalovaných kombinací z hlediska následujících kritérií:

Kategorie vozidla M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Kritéria

Motor X X X X X X - - - -

Převodová skříň X X X X X X - - - -

Počet náprav - X X X X X X X X X

Hnací nápravy (počet, 
umístění, propojení)

X X X X X X - - - -

Řízené nápravy (počet a 
umístění)

X X X X X X X X X X

Druhy karoserií X X X X X X X X X X

Počet dveří X X X X X X X X X X

Řízení levostranné nebo 
pravostranné

X X X X X X - - - -

Počet sedadel X X X X X X - - - -

Úroveň výstroje X X X X X X - - - -
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3. Není-li k dispozici žádný certifikát schválení typu podle některého zvláštního regulačního 

aktu, musí ES schvalovací orgán typu:

a) provést potřebné zkoušky a kontroly podle požadavků každého z dotyčných 

regulačních aktů;

b) ověřit, že vozidlo odpovídá údajům v dokumentaci výrobce vozidla a že plní 

technické požadavky každého z dotyčných regulačních aktů;

c) případně provést nebo nechat provést nezbytnou kontrolu montáže samostatných 

technických celků;

d) případně zkontrolovat nebo nechat zkontrolovat vozidlo z hlediska vybavenosti 

zařízeními uvedenými v poznámkách pod čarou 1 a 2 v části I přílohy IV, pokud jsou 

použitelné.
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Dodatek 1

Normy, jež musí subjekty uvedené v článku 41 splnit

1. Činnosti spojené se zkoušením pro schválení typu, jež je třeba provést v souladu 

s regulačními akty uvedenými v příloze IV této směrnice:

1.1. Kategorie A (zkoušky provedené ve vlastních zařízeních):

EN ISO/IEC 17025: 2005 o všeobecných požadavcích na způsobilost zkušebních 

a kalibračních laboratoří.

Technické zkušebny pověřené činnostmi kategorie A mohou provádět nebo dohlížet na 

zkoušky stanovené v regulačních aktech, jimiž byly pověřeny, a to v zařízeních výrobce 

nebo třetí strany.

1.2. Kategorie B (dohled nad zkouškami prováděnými v zařízeních výrobce nebo v zařízeních 

třetí strany:

EN ISO/IEC 17020: 2004 o obecných kritériích pro činnost různých typů orgánů

provádějících kontrolu.

Před prováděním jakékoliv zkoušky nebo dohledem nad ní v zařízeních výrobce nebo třetí 

strany technická zkušebna zkontroluje, zda zkušební zařízení a měřicí přístroje splňují 

příslušné požadavky normy uvedené v bodě 1.1.
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2. Činnosti související se shodou výroby

2.1. Kategorie C (postup pro úvodní posouzení a kontroly systému řízení jakosti výrobce):

EN 45012: 1998 všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci či 

registraci systémů jakosti.

2.2. Kategorie D (kontrola a zkouška výrobních vzorků nebo dohled nad nimi):

EN ISO/IEC 17020: 2004 o obecných kritériích pro činnost různých typů orgánů 

provádějících kontrolu.
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Dodatek 2

Postup pro posouzení technických zkušeben

1. ÚČEL TOHOTO DODATKU

1.1. Tento dodatek stanovuje podmínky, podle nichž má příslušný orgán uvedený v článku 42 

této směrnice provádět posouzení technických zkušeben.

1.2. Tyto požadavky se obdobně vztahují na všechny technické zkušebny, bez ohledu na jejich 

právní postavení (nezávislá organizace, výrobce nebo schvalovací orgán vykonávající 

činnost technické zkušebny).

2. ZÁSADY POSOUZENÍ

Posuzování se vyznačuje tím, že vychází z několika zásad:

– nezávislost, jež je základem pro nestrannost a objektivitu závěrů,

– přístup založený na důkazech, jenž je zárukou spolehlivých a reprodukovatelných 

závěrů.

Inspektoři musí prokázat zodpovědnost a bezúhonnost a musí respektovat důvěrnost 

a obezřetnost. O zjištěních a závěrech musí podávat pravdivou a přesnou zprávu.
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3. KVALIFIKACE POŽADOVANÁ OD INSPEKTORŮ

3.1. Posouzení mohou provádět pouze inspektoři, kteří mají technické a administrativní znalosti 

nezbytné pro tyto účely.

3.2. Inspektoři musí mít odbornou přípravu zaměřenou na činnosti využívané při posuzování.

Kromě toho musejí mít odborné znalosti v té technické oblasti, v níž bude technická 

zkušebna provádět svou činnost.

3.3. Aniž jsou dotčena ustanovení bodů 3.1 a 3.2, posouzení uvedené v čl. 42 odst. 4 musí 

provádět inspektoři nezávisle na činnostech, u nichž se provádí posouzení.

4. ŽÁDOST O URČENÍ

4.1. Řádně pověřený zástupce technické zkušebny, jež podává žádost, musí podat formální 

žádost na příslušný orgán, jež obsahuje tyto části:

a) základní údaje o technické zkušebně, včetně právnické osoby, jména, adresy, 

právního postavení a lidských a technických zdrojů;

b) obecné informace o technické zkušebně, jako jsou její činnosti, případně její vztah v 

rámci větší právnické osoby, a adresy všech jejích provozoven, na něž se má 

vztahovat oblast působnosti určení;
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c) dohoda pro plnění požadavků k určení a ostatních povinností technické zkušebny 

podle příslušných směrnic;

d) popis služeb při posuzování shody, jež technická zkušebna provádí v rámci 

použitelných směrnic a seznam směrnic, pro něž technická zkušebna požaduje 

určení, včetně případných omezení způsobilostí;

e) kopie příručky jakosti technické zkušebny.

4.2. Příslušný úřad musí přezkoumat přiměřenost informací poskytovaných technickou 

zkušebnou.

5. PŘEZKOUMÁNÍ ZDROJŮ

Příslušný úřad musí přezkoumat svou schopnost provádět posouzení technické zkušebny z hlediska 

své vlastní politiky, své způsobilosti a dostupnosti vhodných inspektorů a odborníků.

6. ZADÁNÍ POSOUZENÍ SUBDODAVATELI

6.1. Příslušný orgán může části posouzení zadat jako subdodavateli jinému orgánu pro udělení 

určení nebo požádat o spolupráci technické odborníky poskytnuté jinými příslušnými 

orgány. Subdodavatele a odborníky musí technická zkušebna, jež podala žádost, přijmout.

6.2. Příslušný orgán musí při provádění celkového posouzení technické zkušebny zohlednit 

akreditační certifikáty s odpovídající oblastí působnosti.
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7. PŘÍPRAVA POSOUZENÍ

7.1. Příslušný orgán musí oficiálně jmenovat tým pro provedení posouzení. Příslušný orgán 

musí zajistit, aby každý úkol byl svěřen osobám disponujícím odpovídajícími odbornými 

znalostmi. Tým jako celek zejména:

a) musí mít odpovídající znalosti v dané oblasti působnosti, pro niž je požadováno 

určení a

b) musí mít dostatečné znalosti k tomu, aby mohl spolehlivě posoudit způsobilost 

technické zkušebny k činnosti v rámci její oblasti působnosti určení.

7.2. Příslušný orgán musí jasně stanovit úkol uložený týmu pro provedení posouzení. Úkolem 

týmu pro provedení posouzení je přezkoumat dokumenty obdržené od technické zkušebny, 

jež podala žádost, a provést posouzení na místě.

7.3. Příslušný orgán se musí společně s technickou zkušebnou a jmenovaným týmem pro 

provedení posouzení dohodnout na datumu a harmonogramu posuzování. Zůstává však 

odpovědností příslušného orgánu dodržet datum, jež je v souladu s plánem dohledu 

a opětovného posouzení.

7.4. Příslušný orgán musí zajistit, aby tým pro provedení posouzení obdržel dokumentaci 

s příslušnými kritérii, záznamy z předchozího posouzení a příslušné dokumenty a záznamy 

technické zkušebny.
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8. POSOUZENÍ NA MÍSTĚ

Tým pro provedení posouzení musí provést posouzení technické zkušebny v jejích zařízeních, v 

nichž je prováděna jedna nebo více klíčových činností, případně musí provést ověření na jiných 

vybraných místech, kde technická zkušebna vykonává svou činnost.

9. ANALÝZA ZJIŠTĚNÍ A HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

9.1. Tým pro provedení posouzení musí analyzovat všechny příslušné informace a důkazy 

získané během přezkumu dokumentů a záznamů a během posouzení na místě. Tato analýza 

musí být dostatečná k tomu, aby tým mohl stanovit rozsah způsobilosti a zda technická 

zkušebna splňuje požadavky na určení.

9.2. Postupy podávání zprávy příslušného úřadu musí zajistit, aby byly splněny tyto požadavky.

9.2.1. Před opuštěním místa se musí tým pro provedení posouzení a technická zkušebna setkat.

Na tomto setkání musí tým pro provedení posouzení poskytnout písemnou nebo ústní 

zprávu o svých zjištěních získaných z analýzy. Technické zkušebně musí být umožněno, 

aby položila ke zjištěním, včetně případné neshody, a k jejich podkladům, dotazy.

9.2.2. Technické zkušebně musí být neprodleně předána písemná zpráva o výsledcích posouzení.

Hodnotící zpráva musí obsahovat poznámky o způsobilosti a shodě a musí uvádět 

případnou neshodu, již je třeba pro vyhovění všem požadavkům k určení odstranit.
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9.2.3. Technická zkušebna musí být vyzvána k tomu, aby odpověděla na hodnotící zprávu a aby 

popsala konkrétní kroky, jež přijala nebo plánuje do určité doby přijmout s cílem odstranit 

případnou zjištěnou neshodu.

9.3. Příslušný orgán musí zajistit, aby odpovědi technické zkušebny ohledně odstranění 

neshody byly přezkoumány, aby se zjistilo, zda je možno tato opatření považovat za 

dostatečná a účinná. Pokud se zjistí, že jsou odpovědi technické zkušebny nedostatečné, 

musí se požadovat další informace. Kromě toho je možno požadovat důkaz o účinném 

provedení přijatých opatření nebo je možno provést následné posouzení s cílem ověřit, zda 

byla nápravná opatření provedena účinně.

9.4. Hodnotící zpráva musí obsahovat alespoň tyto části:

a) jednoznačnou identifikaci technické zkušebny,

b) datum (datumy) posouzení na místě,

c) jména inspektorů nebo odborníků podílejících se na posouzení,

d) jednoznačnou identifikaci všech posuzovaných zařízení,

e) navrhovaná oblast působnosti určení, jež byla posuzována,

f) prohlášení o přiměřenosti vnitřní organizace a postupů přijatých technickou 

zkušebnou za účelem získání důvěry v její způsobilost, jak byly stanoveny plněním 

požadavků na určení,
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g) informace o odstranění všech případů neshody,

h) doporučení, zda by žadatel měl být určen nebo potvrzen jako technická zkušebna, 

a pokud ano, oblast působnosti určení.

10. UDĚLENÍ A POTVRZENÍ URČENÍ

10.1. Příslušný orgán musí na základě zprávy (zpráv) a dalších příslušných informací bez 

zbytečného odkladu rozhodnout o tom, zda udělí, potvrdí nebo prodlouží určení.

10.2. Příslušný orgán musí poskytnout příslušné technické zkušebně certifikát. V tomto 

certifikátu musí být uvedeno:

a) totožnost a logo příslušného orgánu,

b) jednoznačná totožnost určené technické zkušebny,

c) datum vstupu v platnost udělení určení a datum vypršení platnosti,

d) stručné informace o oblasti působnosti nebo odkaz na ni (použitelné směrnice, 

nařízení nebo jejich část),

e) prohlášení o shodě a odkaz na stávající směrnici.
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11. OPĚTOVNÉ POSOUZENÍ A DOHLED

11.1. Opětovné posouzení je obdobné úvodnímu posouzení s výjimkou toho, že je třeba 

zohlednit zkušenosti získané během předchozích posouzení. Posuzování s dohledem na 

místě jsou méně obsáhlá než opětovná posouzení.

11.2. Příslušný orgán musí navrhnout plán opětovného posouzení a dohledu pro každou určenou 

technickou zkušebnu tak, aby byly pravidelně posuzovány reprezentativní vzorky oblasti 

působnosti určení.

Interval mezi posouzeními na místě, ať už se jedná o opětovné posouzení nebo o dohled, závisí na 

prokázané stabilitě, jíž technická zkušebna dosáhla.

11.3. Pokud jsou během dohledu nebo opětovného posouzení zjištěny případy neshody, 

příslušný orgán musí stanovit přesné lhůty pro nápravná opatření, jež mají být provedena.

11.4. Pokud nejsou nápravná opatření nebo opatření ke zlepšení přijata v dohodnutém časovém 

rámci nebo nejsou považována za dostatečná, příslušný orgán musí přijmout vhodná 

opatření, jako je provedení dalších posouzení, pozastavení nebo odejmutí určení pro jednu 

nebo více činností, pro něž byla technická zkušebna určena.

11.5. Pokud příslušný orgán rozhodne o pozastavení nebo odejmutí určení technické zkušebny, 

musí tuto zkušebnu informovat prostřednictvím doporučeného dopisu. V každém případě 

musí příslušný orgán přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění pokračování činností, 

jež technická zkušebna již provádí.
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12. ZÁZNAMY O URČENÝCH TECHNICKÝCH ZKUŠEBNÁCH

12.1. Příslušný orgán musí uchovávat záznamy o technických zkušebnách, aby doložil, že byly 

účinně splněny požadavky na určení, včetně způsobilosti.

12.2. Pro zajištění důvěrnosti musí příslušný orgán záznamy o technických zkušebnách 

zabezpečit.

12.3. Záznamy o technických zkušebnách musí zahrnovat alespoň:

a) příslušnou korespondenci,

b) záznamy z posouzení a zprávy,

c) kopie certifikátů o určení.
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PŘÍLOHA VI

VZOR A

Maximální formát: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU

Razítko ES schvalovacího 
orgánu

Sdělení týkající se: Typ:

- ES schválení typu (1) - úplného vozidla (1)

- rozšíření ES schválení typu (1) - dokončeného vozidla (1)

- odmítnutí ES schválení typu(1) - nedokončeného vozidla (1)

- odejmutí schválení typu (1) - vozidla s úplnými i nedokončenými variantami (1)

- vozidla s dokončenými i nedokončenými 
variantami (1)

z hlediska směrnice …/…/ES* naposledy pozměněné směrnicí ..../.../ES(1)

ES schválení typu č.:

Důvod rozšíření:

  

1 Nehodící se škrtněte.
* Úř. věst.: vložte prosím číslo této směrnice.
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ODDÍL I

0.1. Značka (obchodní firma výrobce):.....................................................................

0.2. Typ: ..................................................................................................................

0.2.1. Obchodní název (názvy)(2): ...............................................................................

0.3. Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen: ..............................................

0.3.1. Umístění tohoto označení: .................................................................................

0.4. Kategorie vozidla(3): .........................................................................................

0.5. Jméno a adresa výrobce úplného vozidla (1): .....................................................

Jméno a adresa výrobce základního vozidla (1) (4): ............................................

Jméno a adresa výrobce posledního stupně výroby nedokončeného vozidla (1) (4):

Jméno a adresa výrobce dokončeného vozidla (1) (4): ........................................

  

(2) Není-li k dispozici v době udělení schválení typu, vyplní se tento bod nejpozději při uvedení 
vozidla na trh.

(3) Podle definice v příloze II části A.
(4) Viz stranu 2.
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0.8. Jméno a adresa montážního závodu (závodů): ...................................................

0.9. Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje).............................................

ODDÍL II

Níže podepsaný tímto osvědčuje správnost výrobcova popisu v připojeném 

informačním dokumentu o výše uvedeném vozidle (vozidlech) (vzorcích vybraných 

ES schvalovacím orgánem a předložených výrobcem jako prototypy typu vozidla) 

a použitelnost připojených výsledků zkoušek pro tento typ vozidla.

1. Pro úplná a dokončená vozidla/varianty (1):

Typ vozidla splňuje/nesplňuje (1) technické požadavky všech souvisejících 

regulačních aktů uvedených v příloze IV a příloze XI (1) (4) směrnice …/…/ES* .

2. Pro nedokončená vozidla/varianty (1):

Typ vozidla splňuje/nesplňuje (1) technické požadavky regulačních aktů uvedených v 

tabulce na straně 2.

3. Schválení typu uděleno/odmítnuto/odejmuto (1).

  

* Úř. věst.: vložte prosím číslo této směrnice.
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4. Schválení typu uděleno podle článku 20 a jeho platnost je proto omezena do 

dd/mm/rr.

................................................................................................................................................

(Místo) (Podpis) (Datum)

Schvalovací dokumentace

Výsledky zkoušek (viz přílohu VIII)

Přílohy:

Jméno (jména) a podpisový vzor (vzory) osob oprávněných podepisovat 
prohlášení o shodě a jejich postavení v podniku.

POZN.: Pokud je tento vzor užit ke schválení typu podle článku 20, 22 nebo 23, nesmí být 

nadepsán „Certifikát ES schválení typu vozidla“, vyjma:

– případu uvedeného v článku 20, pokud Komise rozhodla povolit členskému státu udělit 

schválení typu v souladu s touto směrnicí,

– případu vozidel kategorie M1, jež mají schválení typu podle postupu předepsaného v 

článku 22.
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CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA

Strana 2

Toto ES schválení typu, pokud se vztahuje na neúplná nebo na dokončená vozidla nebo varianty, je 

podlouženo následujícím schválením (schváleními) typu pro neúplná vozidla:

Stupeň 1: Výrobce základního vozidla: ....................................................................................

ES schválení typu č.: ................................................................................................................

Datum:.....................................................................................................................................

Použitelné pro varianty: ...........................................................................................................

Stupeň 2: výrobce: ...................................................................................................................

ES schválení typu č.: ................................................................................................................

Datum:.....................................................................................................................................

Použitelné pro varianty: ...........................................................................................................

Stupeň 3: výrobce: ...................................................................................................................

ES schválení typu č.: ................................................................................................................

Datum:.....................................................................................................................................

Použitelné pro varianty: ...........................................................................................................

V případě, že schválení typu zahrnuje jednu nebo více nedokončených variant, uveďte soupis 

variant, které jsou úplné nebo dokončené.
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Úplná/dokončená varianta (úplné/dokončené varianty):

Soupis požadavků, které se vztahují na schvalovaný nedokončený typ nebo variantu vozidla 

(popřípadě s ohledem na oblast působnosti a poslední změny každého z regulačních aktů uvedených 

níže).

Bod Předmět Odkaz na 
regulační akt

Naposledy 
pozměněný

Použitelné pro 
varianty

(Uveďte jen předměty, pro které existuje ES schválení typu )

U vozidel zvláštního určení: udělené výjimky nebo zvláštní ustanovení podle přílohy XI a výjimky 

udělené podle článku 20:

Odkaz na regulační 
akt Číslo bodu

Druh schválení 
typu a podstata 

výjimky

Použitelné pro 
varianty
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Dodatek

Seznam regulačních aktů, jimž podléhá daný typ vozidla 

(je třeba je vyplnit pouze při schválení typu v souladu s čl. 6 odst. 3)

Předmět Odkaz na regulační 
akt (1) Ve znění Použitelné pro 

varianty

1. Hladiny akustického tlaku 70/157/EHS

2. Emise 70/220/EHS

3. Palivové nádrže/ochrana proti 
podjetí zezadu

70/221/EHS

4. Umístění zadní registrační 
tabulky

70/222/EHS

5. Ovládací síla řízení 70/311/EHS

6. Zámky a závěsy dveří 70/387/EHS

7. Zvuková výstražná zařízení 70/388/EHS

8. Zpětná zrcátka 71/127/EHS

8A. Zařízení pro nepřímý výhled 2003/97/ES

9. Brzdová zařízení 71/320/EHS

10. Potlačení vysokofrekvenčního 
rušení

72/245/EHS

11. Kouř vznětových motorů 72/306/EHS

12. Vnitřní výbava 74/60/EHS

13. Zařízení bránící neoprávněnému 
použití vozidla

74/61/EHS

14. Mechanismus řízení při nárazu 74/297/EHS

15. Pevnost sedadel 74/408/EHS

16. Vnější výčnělky 74/483/EHS
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Předmět Odkaz na regulační 
akt (1) Ve znění Použitelné pro 

varianty

17. Rychloměr a zpětný chod 75/443/EHS

18. Povinné štítky 76/114/EHS

19. Kotevní úchyty bezpečnostních 
pásů

76/115/EHS

20. Montáž zařízení pro osvětlení a 
světelnou signalizaci

76/756/EHS

21. Odrazky 76/757/EHS

22. Svítilny doplňkové, přední 
obrysové, zadní obrysové, 
brzdové, boční obrysové, denní

76/758/EHS

23. Směrové svítilny 76/759/EHS

24. Svítilny zadní registrační tabulky 76/760/EHS

25. Světlomety (včetně žárovek) 76/761/EHS

26. Přední mlhové světlomety 76/762/EHS

27. Odtahové úchyty 77/389/EHS

28. Zadní mlhové svítilny 77/538/EHS

29. Parkovací svítilny 77/539/EHS

30. Parkovací svítilny 77/540/EHS

31. Bezpečnostní pásy 77/541/EHS

32. Pole výhledu 77/649/EHS

33. Označení ovladačů 78/316/EHS

34. Odmrazování/odmlžování 78/317/EHS

35. Ostřikovače/stírače 78/318/EHS

36. Systémy vytápění 2001/56/ES

37. Kryty kol 78/549/EHS

38. Opěrky hlavy 78/932/EHS

39. Emise CO2/spotřeba paliva 80/1268/EHS

40. Výkon motoru 80/1269/EHS
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Předmět Odkaz na regulační 
akt (1) Ve znění Použitelné pro 

varianty

41. Emise vznětových motorů 88/77/EHS

42. Boční ochrana 89/297/EHS

43. Systémy proti rozstřiku 91/226/EHS

44. Hmotnosti a rozměry (osobní 
vozy)

92/21/EHS

45. Bezpečnostní zasklení 92/22/EHS

46. Pneumatiky 92/23/EHS

47. Omezovače rychlosti 92/24/EHS

48. Hmotnosti a rozměry (jiná 
vozidla než podle bodu 44)

97/27/ES

49. Vnější výčnělky kabin 92/114/EHS

50. Spojovací zařízení 94/20/ES

51. Hořlavost 95/28/ES

52. Autobusy a autokary 2001/85/ES

53. Čelní náraz 96/79/ES

54. Boční náraz 96/27/ES

55.

56. Vozidla pro přepravu 
nebezpečných věcí

98/91/ES

57. Ochrana proti podjetí zepředu 2000/40/ES

58. Ochrana chodců 2003/102/ES

(1) Nebo předpisy EHK OSN, jež jsou považovány za rovnocenné.
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VZOR B

(použije se u schválení typu systému nebo 

schválení typu vozidla s ohledem na systém)

[Maximální formát: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU

Razítko ES schvalovacího 

orgánu typu

Sdělení týkající se:

- ES schválení typu (1)

- rozšíření ES schválení typu (1) typu systému/typu vozidla 

- odmítnutí ES schválení typu (1) s ohledem na systém (1)

- odejmutí schválení typu (1)

s ohledem na směrnici …/…/ES / nařízení (ES) č. …/… (1), naposledy 
pozměněnou/pozměněné (1)směrnicí …/…/ES / nařízením (ES) č. …/… (1)

  

1 Nehodící se škrtněte.
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ES schválení typu č.:................................................................................................................

Důvod rozšíření: ......................................................................................................................

ČÁST I

0.1. Značka (obchodní firma výrobce):.....................................................................

0.2. Typ vozidla: ......................................................................................................

0.2.1. (Případný) obchodní název (názvy): ..................................................................

0.3. Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (2): .........................................

0.3.1. Umístění tohoto označení:. ................................................................................

0.4. Kategorie vozidla (3): ........................................................................................

0.5. Název a adresa výrobce: ....................................................................................

0.8. Název a adresa montážního závodu (závodů): ...................................................

0.9. Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): ...........................................

  

(2) Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, 
konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační 
dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(3) Podle definic v příloze II části A.
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ČÁST II

1. Případné doplňující informace: viz doplněk

2. Technická zkušebna provádějící zkoušky: .........................................................

3. Datum zkušebního protokolu:............................................................................

4. Číslo zkušebního protokolu: ..............................................................................

5. Případné poznámky: viz doplněk

6. Místo:................................................................................................................

7. Datum: ..............................................................................................................

8. Podpis: ..............................................................................................................

Schvalovací dokumentace

Zkušební protokol

Přílohy:
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Doplněk

k certifikátu ES schválení typu č....

1. Další údaje

1.1. […]: ..................................................................................................................

1.1.1. […]: ..................................................................................................................

[…]

2. číslo schválení typu každé konstrukční části nebo samostatného technického 

celku namontovaného na typu vozidla za účelem shody s touto směrnicí nebo 

nařízením

2.1. […]: ..................................................................................................................

3. Poznámky

3.1. […]: ..................................................................................................................
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VZOR C

(použije se pro schválení typu konstrukčních dílů či samostatných technických celků)

Maximální formát: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU

Razítko ES schvalovacího 

orgánu typu

Sdělení týkající se:

- ES schválení typu (1)

- rozšíření ES schválení typu (1) typu konstrukční části/samostatného technického celku
(1)

- odmítnutí ES schválení typu (1)

- odejmutí schválení typu (1)

s ohledem na směrnici …/…/ES / nařízení (ES) č. …/… (1), naposledy pozměněnou/pozměněné (1) 
směrnicí …/…/ES / nařízením (ES) č. …/… (1)

  

1 Nehodící se škrtněte.
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ES schválení typu č.:................................................................................................................

Důvod rozšíření: ......................................................................................................................

ČÁST I

0.1. Značka (obchodní firma výrobce):..............................................................................

0.2. Typ: ...........................................................................................................................

0.3. Způsob označení typu, je-li na konstrukční části či samostatném technickém celku1

vyznačen (1): ..............................................................................................................

0.3.1. Umístění tohoto označení: ..........................................................................................

0.5. Název a adresa výrobce: .............................................................................................

0.7. U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob 

připevnění značky ES schválení typu:.........................................................................

0.8. Název a adresa montážního závodu (závodů):.............................................................

0.9 Zástupce výrobce: ......................................................................................................

  

(1) Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, 
konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační 
dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).
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ČÁST II

1. Případné doplňující informace: viz doplněk

2. Technická zkušebna provádějící zkoušky: ..................................................................

3. Datum zkušebního protokolu:.....................................................................................

4. Číslo zkušebního protokolu: .......................................................................................

5. Případné poznámky: viz doplněk

6. Místo:.........................................................................................................................

7. Datum: .......................................................................................................................

8. Podpis: .......................................................................................................................

Schvalovací dokumentace

Zkušební protokol

Přílohy:
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Doplněk

k certifikátu ES schválení typu č...

1. Další údaje

1.1. […]: ...........................................................................................................................

1.1.1. […]: ...........................................................................................................................

[…]

2. Případné omezení použití zařízení

2.1. […]: ...........................................................................................................................

3. Poznámky

3.1. […]: ...........................................................................................................................
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PŘÍLOHA VII

SYSTÉM ČÍSLOVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ES SCHVÁLENÍ TYPU (1)

1. Číslo ES schválení typu sestává ze čtyř částí pro schválení typu úplného vozidla 

a v případě schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického 

celku z pěti částí podle dále uvedeného rozpisu. Ve všech případech jsou části čísla 

odděleny hvězdičkou „*“.

Část 1: Malé písmeno „e“, za nímž následuje rozlišovací číslo členského státu, který 

uděluje ES schválení typu:

1 pro Německo;

2 pro Francii;

3 pro Itálii;

4 pro Nizozemsko;

5 pro Švédsko;

6 pro Belgii;

7 pro Maďarsko;

8 pro Českou republiku;

9 pro Španělsko;

  

1 Konstrukční části a samostatné technické celky se označí v souladu s příslušnými 
regulačními akty.




